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ВСТУП
Актуальність теми. Актуальність теми. Пафос Відродження як
типологічна риса Ренесансу (виявляється в декларативному тоні лицарського
поетично-войовничого виклику недосконалостям дійсності, долання яких
уможливлюється ствердженням ідеї повернення до минулого як умови
оновлення

ідеалізованого

майбутнього) надихає розвиток духовності

українського народу на сучасному етапі історії. Крізь властиві Відродженню
як історичній категорії протиріччя, незмінним постає напрям еволюції
сучасного музичного мистецтва, мета якого – досягнення вершин втілення
системи національних ідеалів. Впродовж історичного розвитку українське
музичне мистецтво досягало творчого злету: ренесансним духом насичена
культура

Київської

Русі,

Галицько-Волинського

князівства,

доби

перебування українських земель у складі Литви та Польщі, національновизвольної боротьби українського народу за свободу держави, доби
національно-культурного відродження України (ХІХ ст.).
Відродженнєва

атмосфера

притаманна

українському

музичному

мистецтву ХХ – початку ХХІ століть. Взаємозв’язок між духовним змістом,
властивим Новітній добі, і оновленням ренесансних процесів у бутті України
ХХ – початку ХХІ ст., дозволив визначити процеси переосмислення
національної історії в українському мистецтві, зокрема музичному, як
Новітнє Відродження. Вивчення його специфіки на основі відображення в
національному

мистецтві

типологічних

рис

Ренесансу,

розробка

нововідродженнєвих закономірностей та дослідження їх втілення в творчості
митця – актуальне завдання музикознавства. Плеяда українських митців
Новітнього Відродження представлена іменами Ю. Алжнєва, В. Губи,
Л. Дичко,
В. Мужчиля,

В. Зубицького,
В. Польової,

Ю. Іщенка,

К. Карабиця,

О. Козаренка,

О. Польового,

М. Скорика,

Є. Станковича,

В. Степурка, В. Стеценка, Б. Фільц, М. Шуха, О. Щетинського. Дослідження
хорової творчості Ганни Гаврилець, як виразу Новітнього Відродження
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національного мистецтва, передбачає постановку теоретичної проблеми та її
аналітичне розв’язання.
Мета дослідження – розробити систему типологічних рис Новітнього
Відродження в українському національному музичному мистецтві та
визначити специфіку їх втілення в хоровій творчості Г. Гаврилець.
Завдання дослідження:
 встановити класифікацію наукових трактувань та розробити
систему типологічних рис італійського Ренесансу;
 виокремити ренесансні за суттю періоди в історії української
художньої культури;
 визначити поняття Новітнього Відродження в національному
музичному мистецтві України;
 розробити періодизацію хорової творчості Г. Гаврилець з позиції
відображення

типологічних

рис

національного

Новітнього

Відродження;
 розглянути хоровий доробок Г. Гаврилець з позиції втілення у
ньому типологічних рис Новітнього Відродження;
 визначити місце хорового доробку Г. Гаврилець в контексті
Новітнього Відродження національного музичного мистецтва.
Об’єкт дослідження – Новітнє Відродження в національному
українському музичному мистецтві.
Предмет дослідження – хорова творчість Ганни Гаврилець у контексті
Новітнього Відродження національного музичного мистецтва.
Матеріал дослідження складають хорові твори Г. Гаврилець: «Три
хори на вірші О. Олеся»; чотири хорових псалма (пс. 21 «Боже мій, нащо
мене Ти покинув?», пс. 24 «До тебе підношу я, Господи, душу свою»,
пс. 40 «Блаженний, хто дбає про вбогого», пс. 61«Тільки в Богові спокій душі
моїй»); хоровий концерт «Нехай воскресне Бог» (пс. 67); «Stabat Mater»;
п’ять хорових обробок українських народних пісень з музично-сценічного
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дійства «Золотий камінь посіємо» («Зайчику», «Ой, на горі льон»,
«Купалочка», «Нова радість стала», «Мати милосерда»).
Методи дослідження обумовлені необхідністю розкриття теми роботи:
 принцип історизму впроваджується задля виявлення періодів
втілення ренесансного змісту у музичній історії України;
історико-типологічний

задіяний

з

метою

встановлення

типологічних рис італійського Ренесансу;
 порівняльно-історичний введений для виявлення специфіки
проявів типологічних рис італійського Ренесансу в музичному
мистецтві України і хоровій творчості Г. Гаврилець;
 біографічний, географічний, еволюційно-стильовий використані
для розробки періодизації творчості Г. Гаврилець;
 жанрово-стильовий застосований для встановлення жанрових та
стильових рис хорової творчості композитора;
 структурно-функціональний

передбачає

вивчення

функціонування символіки Відродження у хорових творах
Г. Гаврилець;
 інтонаційний аналіз введено з метою розкриття художнього
змісту хорових творів Г. Гаврилець.
Теоретичну

основу

дослідження

складають

наукові

праці,

диференційовані за наступними напрямами:
 філософсько-естетичне та мистецтвознавче вивчення італійського
Ренесансу ([8], [9], [16], [17], [21], [26], [30], [34], [40], [99], [102],
[144], [145], [153], [176], [183], [184], [185], [186], [187], [188],
[189], [190, [191], [192], [193]);
 історія і теорія щодо трактування українського Відродження
([14], [18], [20], [25], [31], [32], [39], [44], [51], [52], [53], [55], [56],
[57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67], [71], [72],
[73], [75], [76], [81], [82], [83], [84], [85], [88], [89], [90], [94], [94],
[95], [96], [97], [105], [109], [115], [116], [118], [120], [124], [130],
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[131], [132], [140], [141], [143], [149], [149], [154], [162], [165],
[166], [167], [168], [169], [180]);
 хорознавство ([3], [4], [10], [11], [13], [41], [42], [45], [47], [49],
[50], [68], [77], [78], [79], [87], [91], [92], [98], [103], [122], [123],
[129], [138], [142], [147], [156], [158], [170], [172]);
 теорія інтонації ([5] ,[6], [7], [106], [107], [178], [179]);
 аналізу хорової творчості Г. Гаврилець ([12], [70], [100], [108],
[116], [118], [139], [148], [159], [160], [164]).
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у тому, що
в ньому вперше в музикознавстві:
 розроблено систему типологічних рис Новітнього Відродження в
українському музичному мистецтві;
 введено та визначено поняття Новітнє Відродження;
 представлена періодизація хорової творчості Ганни Гаврилець,
трактована як відображення закономірностей та типологічних рис
Новітнього Відродження;
 розглянуто хоровий доробок Г. Гаврилець з позиції втілення у
ньому типологічних рис Новітнього Відродження.
Подальший розвиток отримали:
 вивчення італійського Ренесансу (зокрема, надано класифікацію
наукових

трактувань

італійського

Ренесансу;

систему

типологічних рис італійського Ренесансу);
 концепція українського відродження, що склалася у системі
національних гуманітарних наук (виокремлено ренесансні за
суттю періоди в історії української художньої культури;
здійснено періодизацію та виявлено закономірності історичного
розвитку Новітнього Відродження).
Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в
можливості їх використання в навчальних курсах «Історія української
музики», «Хорознавство», «Аналіз музичних творів», «Історія і теорія
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хорового виконавства», «Сучасна українська хорова література» музичних
ВУЗів України. Поруч з цим, практичне значення результатів дослідження
міститься у перспективі широкого введення хорових творів Г. Гаврилець у
виконавський репертуар сучасних хорових колективів.
Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась на
засіданнях кафедри теорії музики Харківського університету мистецтв
імені І. П. Котляревського. Основні положення викладені на звітній науковометодичній конференції «Актуальні проблеми музичного і театрального
мистецтва» (Харків, 2012), науково-методичній конференції до 90-річча
доктора мистецтвознавства, професора Т. С. Кравцова «Актуальні проблеми
музичного і театрального мистецтва» (Харків, 2013), відкритій науковозвітній конференції «Актуальні проблеми музичного і театрального
мистецтва»

(Харків,

2014),

IV

Всеукраїнській

науково-практичній

конференції «Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес»
(Луганськ,

2012),

V

Всеукраїнській

науково-практичній

конференції

«Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес» (Луганськ,
2014), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Хорове мистецтво у
віщій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки» (ІваноФранківськ, 2013).
Публікації. За темою дисертації опубліковано в 7 одноосібних
друкованих публікаціях. З яких: 4 – у спеціалізованих фахових наукових
виданнях, затверджених МОН України, 1 стаття у наукометричній збірці
праць, що індексується в міжнародних базах даних, 1 стаття в матеріалах
Міжнародної науково-практичної конференції.
Структура дослідження. Дисертація складається зі Вступу, трьох
Розділів, Висновків, Списку використаних джерел та Додатку. Загальний
обсяг роботи складає 259 сторінки, з них – 198 основного тексту. Список
використаних джерел містить 193 позиції, 11 з них іноземні видання.
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РОЗДІЛ 1
НОВІТНЄ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО НАУКОВОГО ОСЯГНЕННЯ
1.1.

Типологічні риси Відродження як історичного періоду

розвитку музики в системі мистецтв
З метою визначення типологічних рис Ренесансу у дослідженні обрано
італійське Відродження XV – XVI століть, яке набуває значення типологічної
моделі, що специфічно втілюється у мистецтві майбутнього. Італійський
Ренесанс постає як найбільш рання історико-художня форма відродження, у
зв’язку з якою виникло поняття Ренесансу. Саме доба італійського Ренесансу
набула потужного осмислення у гуманітарній науці.
Визначення сутності ренесансної епохи в італійській культурі та
встановлення притаманних їй рис містяться у наукових працях таких
видатних вчених як М. А. Барг [8], Л. М. Баткін [9], В. В. Бібіхін [16],
П. М. Біціллі [17], Я. Буркхарт [21], Е. Гарен [30], І. М. Голенищев-Кутузов
[34],

М. А. Гуковский

[40],

Т. М. Ліванова

[99],

О. Ф. Лосєв

[102],

О. Г. Рощенко [145], Н. Сімакова [153], В. П. Шестаков [176], S. I. Camporeale
[183], C. Cardonaro [184], J. Cartwright [185], Fr. De Sanctis [186], E. Garin
[187], R. Gustay [188], B. Mondin [189], G. Ruggiero [190], N. Saladino[191],
S. Sider [192], B. L. Ullman [193].
Американський науковець Sandra Sider, досліджуючи італійський
Ренесанс, зазначає, що «The Renaissance model of humanistic education
persisted in the Western world until the mid-20th century» [192 с. 311].
Продовжуючи думку дослідниці, зазначимо, що та ренесансна модель
гуманістичної освіти, що в західному світі зберіглася до середини 20
століття, стала взірцем й для сучасної української культури. В італійському
Ренесансі важливу роль відігравала естетика взірця, у якості якого виступала
антична культура, за переосмисленими традиціями якої відбулася побудова
відродженнєвих ідеалів. Концепція ренесансної взірцевості у даному
дослідженні має методологічне значення. Поширена на історію розвитку
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українського відродження концепція взірцевості в межах національного
мистецтва набула історичного розвитку, який суміщається зі стабільністю
системи рис національного взірця. Позначена єдність якостей незмінності й
перемінності властива принципу взірцевості національного відродження
специфічно відбилася в хоровій творчості Ганни Гаврилець. Як приклад
використовується італійський Ренесанс, вивчення якого надає можливість
розробити систему типологічних рис задля проектування на предмет
дослідження, тобто вивчення проявів Новітнього Відродження у хоровій
творчості Г. Гаврилець.
Розкриттю сутності відродження сприяють споріднене з ним і підлегле
йому поняття циклу й циклічності як одного з принципів історичного
становлення. Цикл, як рух по колу та періодичне повернення до його початку
є ознакою перевороту, що притаманно для поняття відродження. Кожен
історичний період одночасно несе в собі відбиток попередніх, тому поява
нового циклу, перевороту, руху відбувається у модифікованому вигляді.
Схема будь якого циклу складається з таких фаз як – становлення, зрілість,
криза, занепад [182]. Особливістю будь-якого історичного циклу є
нерівномірність його складових. Концепція кризи є невід’ємною для кожного
історичного періоду і виконує функцію поштовху для майбутнього злету, що
є притаманним ренесансному процесу оновлення національної культури.
Наявність рис перелому і поступовості розвитку властива Ренесансу не
тільки у відношенні зв’язків з попередньою культурою, але й культурою
наступної доби. Це свідчить про те, що циклічність є типологічною рисою
ренесансної доби.
З метою виявлення спільних і відмінних рис Ренесансу у різних
національних культурах на різних часових етапах слід застосувати
методологічні

засади

порівняльного

аналізу

порівняльного
складається

з

аналізу.
таких

Система

складових:

критеріїв
висвітлення

історичних умов формування та розвитку Ренесансу; розробка засад
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періодизації відродженнєвого процесу; розгляд розвитку оновлення релігії,
концепції державності, філософії, мови, науки, мистецтва.
В науковій літературі вивчення Ренесансу (перш за все, італійського) є
невід’ємним від розробки його періодизації. Розгляд наукових підходів до
розробки періодизації італійського Ренесансу дозволив дійти висновку, що у
сучасній науці загально сприйнятою є наступна, запропонована авторами ІІІ
тому

«Всесвітньої

історії

мистецтв»

(за

загальною

редакцією

Ю. Д. Колпинського):
1) Проторенесанс (остання третина ХІІІ-XIV в);
2) Ранній Ренесанс (поч. XV – кін. XV ст.);
3) Високий Ренесанс (кін. XV – поч. XVI ст.);
4) Пізній (Трагічний) Ренесанс (друга третина XVI – кін. XVI ст.) [26].
Таким чином, італійський Ренесанс від своєї протоформи до кінцевого
переродження наприкінці ХVI століття охоплює 4 етапи й, відповідно, 4
століття.
З метою виявлення типологічних рис Ренесансу й визначення їх
специфічних проявів є доцільним звернутися до вивчення концепцій
провідних вчених щодо італійського Відродження.
За

О. Ф. Лосєвим

[102],

поява

епохи

Ренесанс

пов’язана

з

особливостями історичного розвитку суспільства, зміною світогляду,
звільненням робітника від феодальної залежності. Розвиток міста призвів до
вільної діяльності – промислової і творчої (наука, філософія, мистецтво).
Культ розуму (ренесансний ідеал!) впливає на галузі діяльності творчої
людини. Художник знається на філософії та науках – математиці, анатомії.
Культ краси пов’язаний з науковим пізнанням природи: художник розкриває
красу Божественного творіння, тому тяжіє до реалізму та рельєфності
відтворення

дійсності.

Основним

принципом

художнього

світогляду

естетики Ренесансу є гуманістичний неоплатонізм, який проявлявся в
обґрунтуванні вільної, особистітно-матеріальної людини у всіх соціальних
сферах її життя.
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Важливим фактором ренесансної дійсності є явище перевороту, що
відбувається в свідомості, філософії, науках, релігії, мистецтві й постає як
один з історичних факторів й передумов формування Ренесансу. Зміна
суспільного мислення, духовних пріоритетів, втрата середньовічної суворості
є переломом в історичній епосі Ренесансу, що є одною з типологічних рис
відродження. Релігійний переворот, який відбувся в першій половині XVІ ст.
в Німеччині, породив протестантизм, який заперечував ренесансні думки. За
думкою О. Ф. Лосєва «Особистість, яка підпорядкована суворим правилам
релігійної моралі і постійно бореться з своїми гріхами, не є вільною, що
суперечить відродженнєвому ідеалу» [102 с. 554].
Ренесансне

за

змістом

поняття

«індивідуалізм»

є

показником

історичного прогресу доби. В наслідок індивідуалізм постає типологічною
рисою Ренесансу, специфіка якої полягає в ствердженні сильної, земної
людини, яка думає та діє артистично, тяжіє до постійного пошуку
досконалого та досягнення статусу богорівності. Звідси у мистецтві
відбувається взаємодія макро- і мікросвітів, світського і релігійного начал.
Ренесансне світосприйняття спиралося не тільки на земні, але й на
божественні тяжіння людини. Це породжує наступну типологічну рису
Ренесансу – протиріччя творчої сили людини з її земною обмеженістю та
безпорадністю.

Людина

може

творити,

але

не

може

виконувати

загальносвітові та божественні функції. Усвідомлення обмеженості власних
можливостей породжує в душі ренесансної людини трагічне почуття
недосконалості. У зв’язку з цим в праці О. Ф. Лосєва введений термін
«модифікований Ренесанс» [102, с. 451], наглядними проявами якого є герої
В. Шекспіра (Юлій Цезар, Макбет, Гамлет, Отелло), М. де Сервантеса (Дон
Кіхот), Фр. Рабле (роман «Гаргантюа и Пантагрюель»), філософські вчення
Н. Макіавеллі, Фр. Бекона.
М. А. Барг [8] підкреслює, що епоха Ренесансу є новою фазою у
розвитку

європейського

суспільства.

Антропоцентризм,

як

головна

типологічна риса доби, є основою нової на той час системи культури.
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Спирання

на

античний

досвід

стало

фундаментом

для

побудови

відродженнєвої епохи та вдосконалення її митців. Античність поставала як
історико-культурний еталон, досягнення якого належало прагнути, особливо
в галузі мистецтва та духовної культури. Історична дистанція між добою
Ренесансу

та

його

античним

ідеалом

сприяла

актуалізації

понять

«пробудження», «воскресіння», «відродження».
Антична ідея циклічності історичного розвитку набула значення
типологічної риси Ренесансу. Коловорот подій стає цілеспрямованим у
історичному розвитку, завдяки зусиллям творчої людини з можливістю
використання спадку минулого. Звідси визначається типологічна риса
Ренесансу – спирання на попередній досвід.
Культ природи став втіленням краси, джерелом радості, гармонії
творіння. Призначення природи – слугувати людині. Людина відносно до
природи набула двох функцій – її складової й охоронця. Ренесансне
осмислення феномену людини, заміна теоцентризму на антропоцентризм
стає основною ренесансною рисою доби. Людина відродженнєвого типу
налаштована

на

досягнення

цілей,

постійний

творчий

зріст

та

самовдосконалення. М. А. Барг вважає, що «природа є провідною ідеєю
натурфілософії, держава – ідеєю моральної філософії, які мають між собою
співвідношення у ренесансній добі» [8, с. 256]. Тобто, картина природи та
людського суспільства існують у взаємовідношенні між собою.
Е. Гарен звертає увагу на те, що характерною рисою епохи
Відродження стало «прагнення до бунту» [30, с. 34], розриву зі старою
середньовічною системою. З’явилась потреба у ствердженні нових форм
мислення суспільства (виховання, спілкування, взаємозв’язки людини з
природою). В основі відродження класичних знань полягала не їх імітація, а
оновлення взірця задля створення нової культури. Щодо трактування
індивідуального, то Е. Гарен підкреслює, що його критерієм є гармонічне
поєднання з суспільним. Велике значення має вчення про державу та
керування нею для загального блага народу. Осмислення соціальної ролі
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ренесансної інтелігенції, значення якої полягало у набутті наукових знань
для суспільства, породило культ розуму. Визнання цінності науки та знань
для влаштування земного буття людини стало характерною рисою епохи
Відродження. З’являється новий тип творця – «універсальний художник» [30,
с. 28], в творчості якого поєднуються наука, уявлення про світ, поезія,
мораль, політика. Необхідним підтвердженням науки є дія, практика та
досвід. Такий митець як власник безмежної свободи (що робить його
богорівним) створює неповторний світ, де він є посередником між світом
природи та світом, який він створив сам. Звідси відповідальність людинитворця за формування своєї сутності, її зросту. Такий митець є «підсумковим
виразом» культури епохи Відродження [30, c. 28].
Л. М. Баткін

[9]

вказує

на

те,

що,

хоча

поняття

взірця

та

індивідуальності є протилежними одне одному, тяжіння до взірцевості в
ренесансній культурі стало основою формування особистої індивідуальності
художника. Наявність взірцевості в ренесансній концепції індивідуальності
стає провідним ідеалом, який відіграє велику роль в епосі та відповідає їй.
Функція ідеалів полягає у соціалізації потреб та бажань індивіда. Завдання
ідеалів – допомогти індивіду пізнати свої особисті духовні бажання крізь
призму соціальних цінностей. За думкою науковця «індивідуальність – це
ідея та категорія, в якій виражається відносно кожної людини нова історикополітична реальність зі всіма сферами життя» [9, с. 28]. В епоху Відродження
вона стає на перше місце на відміну від первісності соборності
Середньовіччя, де індивід повинен був уникати оригінальності. Ця
особливість породила основну проблему Відродження – як поєднати свободу
індивідуальності та спільноту людей в гармонію світобудови. Взаємодія
традиційного, стародавнього і індивідуального призвела до «надзвичайного
повороту самобутнього бачення світу» [9, с. 5], де колишні ідеї, традиції
насичуються новим баченням дійсності та отримують нову якість культури.
Особливістю індивідуальності є її постійний змістовний пошук, який
продовжується й по наш час. Індивідуалізм є одвічним, оскільки в основі має
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духовну рису, тяжіє до високих цінностей, де людське життя визначається в
сфері самосвідомості. Відродження як епоха, в якій поєдналися античний,
середньовічний,

новоєвропейський

культурні

змісти,

стало

окремим

ступенем у формуванні поняття особистості, яке віднайде себе в епоху
Просвітництва. Цей факт свідчить про те, що індивідуальність є ренесансною
ознакою, яка існує в кожній історичній епосі й оновлюється у взаємодії з
особливостями певної історико-культурної доби.
Ренесансний індивідуалізм, близький до антропоцентризму актуалізує
якість постійного змагання з дійсністю, що пронизувало всю культуру того
часу. Ренесансне змагання з античною культурою було налаштоване на
перевершення взірця. Так вважає О. Г. Рощенко і зауважує, що «змагання є
природною якістю в процесі розвитку людства, що проявляється в різних
формах» [144, с. 416]. В жанрово-стильовій системі мистецтва Ренесансу
змагання

(concertato)

припускає

відродження

античних

ідеалів

та

суперництво митців з класичними взірцями. Основною метою творчого
змагання є досягнення і перевершення взірця. В давньогрецькій міфології
характерною рисою є боротьба смертних з богами, їх прагнення до
досконалості у майстерності (Прометей – переродження переможеного).
Ритуальне змагання в майстерності співу та віршування стало прообразом
ренесансного суперництва з антико-класицистскими взірцями (буколіазм –
змагання в піснях пастухів). Що стосується культури давнього Риму, то вона
збагатила трактування до суперництва не тільки з природою, але й з
грецьким мистецтвом (Вергілій – Феокрит, Гесіод, Гомер). Надалі сам
Вергілій піддавався багаторазовим наслідуванням. Культурна спадщина
античних та класичних взірців переосмислювалась та насичувалась новою
духовністю,

отримувала

новий

емоційний

стан

та

зміст.

Звідси

музикознавцем формується висновок, згідно якому процес змагання та
вдосконалення є одвічним та нескінченним, що стверджує його як
ренесансну рису, для будь-якого історичного періоду. Творче змагання
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віднайшло свій прояв у принципі concertato, який є притаманним як
концерту, так і іншим жанрам, зокрема, опері, особливо хоровим сценам.
За концепцією О. Г. Рощенко, самосвідомість ренесансного розуму, що
націлена на майбутнє, прагне до створення «homo nova» [145, с. 291], який
пов’язаний

з

актуалізацією

відродження

релігії,

державності,

мови,

мистецтва. Дослідник підкреслює, що предмет відродження доби Ренесансу є
системним, має комплексний характер. Концепція науковця складається в
комплекс послідовності ренесансних ідеалів: культ людини (ренесансний
розум, самопізнання, які призводять до створення ідеальної людини); культ
держави (мета відродження держави мотивувало ренесансну свідомість
спиратись на ідеал Давнього Риму, як взірця сильної держави); мова (як засіб
об’єднання держави, стає головним завданням італійського Ренесансу);
мистецтво (відродження античної культури, обумовлено сукупністю ідеалів
до яких тяжіла ренесансна свідомість). Функція античної культури в епоху
Ренесансу – зв’язок між минулим та майбутнім. Досягнення взірця та його
перевершення

породжує

ренесансний

принцип

змагання,

що

надає

художньому мистецтву рис концертності.
Спирання на взірець є основою формування та ствердження
національної мови. Італійський науковець ХІХ століття Francesco De Sanctis
наводить приклад прояву спирання на взірець у сфері мови, спираючись на
вислів Данте Аліг’єрі: «E tutti questi cotali sono gli abbominevoli cattivi a’Italia,
che hanno a vile questo prezioso volgare, lo quale, se e vile in alcuna cosa, non e
se non in quanto egli suona nella bocca meretrace di questi adulteri» [186, с. 139]
(«Гідні всілякої зневаги ті кепські італійці, котрі вважають підлим наш
прекрасний вольгаре; якщо що і можна поставити йому в докір, так це те, що
він звучить в продажних устах цих зрадників»). Цей вислів Данте Francesco
De Sanctis цілком відносить до числа естетичних принципів Високого
Ренесансу. Завдяки величі генія Данте, народна мова, на взірець латини,
набула писемності й здібності висловлювати високі думки й почуття у
поетичній й науковій літературі.
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В. В. Бібіхін зазначає, що «італійський Ренесанс не є національним
явищем» [16, с. 38-39] він існує поза часом та межами країн. Його сутність
полягає у постійному пошуку теперішнього, яке є майбутнім, де твориться
минуле. Ренесанс є відображенням дійсності зі своїми законами, яка не
входить в окрему схему, але ім’я його залишається власним. Тому
відродження як тип світогляду є не правилом, а ідеєю та ідеологією. Його
основною рисою є відновлення та повстання. Для Ренесансу притаманне
апокаліптичне бачення кінця світу. Рух до ідеалу є засобом виходу з кризи,
тому це безперервний процес історичного розвитку. Ренесанс зі своїм
вселенським задумом є світовою культурою, яка охопила соціальнополітичну реальність, науку, мистецтво. Ренесанс існував до початку Нового
часу та продовжується в наш час. Його метою є збір всього найкращого в
досягненнях

людства.

Функція

відродження

полягає

у

духовній

трансформації всіх історичних періодів в майбутньому.
Як відомо термін «Відродження» виявив Жюль Мишле (XIX ст.) [16].
О. Ф. Лосєв зауважує, що термін «Ренесанс» у точному розумінні цього слова
відноситься лише до Італії XV-XVI ст. [102]. Але наукові трактування
Відродження володіють системою змістів, зміна яких, зокрема, впливає на
написання цього поняття. Так, якщо мова йдеться про Відродження як
конкретного історико-художнього періоду, то його написання, відповідно з
науковою

традицією,

потребує

великої

літери.

Якщо

йдеться

про

відродження як історико-типологічну модель, у якій відображена система
властивих ренесансній свідомості рис, то в цьому випадку треба звертатися
до малої літери. Якщо йдеться про тлумачення відродження як поняття, то
таке трактування також вимагає написання з малої літери.
Узагальнення рис відродження як поняття дозволяє надати наступну
класифікацію наукових трактувань ренесансу:
 Відродження

як

історико-художня

перехідний етап);
 відродження як тип світогляду;

епоха

(як

історично-
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 відродження як функція оновлення;
 відродження як позаісторична та позанаціональна категорія.
Аналіз наукової літератури щодо виявлення типологічних рис
відродження

дозволив

розробити

наступну

систему

ренесансних

типологічних рис, яка має три рівні – система ідеалів, система символів та
образів, система опозицій, яка є результатом взаємодії перших двох рівнів.
Так, перший рівень, це система ідеалів, властивої добі, що вивчається.
Серед них:
 Культ держави як форми суспільного порядку, організація
держави в єдине ціле. В епоху Ренесансу в європейських країнах
важливим питанням було створення надійної держави. Як відомо
Італія не була цілісною державою майже до ХІХ століття.
Недосяжність

державного

імперського

статуту

обумовила

поширення трагізму пізньоренесансної доби. Макіавеллі як один
з провідних політичних діячів того часу пропагував єдність
народу й відновлення його батьківщини, вимагав жорсткої
державної влади задля наведення порядку. Патріотизм –
державний

ідеал

Ренесансу,

оскільки

суспільне

благо

є

головнішим, ніж індивідуалізм [102].
 Культ людини, що знаходить прояв у антропоцентризмі,
пов’язаний

із

пошуком

досконалої

особистості

і

індивідуальності. На першому плані стоїть людська особистість
зі

своїми

індивідуальними

потребами

внутрішнього

і

зовнішнього характеру, з мріями про свободу й прогрес.
Обожнення людини (культ Прекрасної Дами як віддзеркалення
духовної краси Богородиці; культ лицарства, що слугує; культ
науки, філософії, мистецтва).
 Культ розуму, його опора на досвід є характерною ренесансною
рисою того часу. За висловом О. Ф. Лосєва «людський розум
вважався великим та всеосяжним, що в змозі захистити істини
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віри та науково осягнути світобудову» [102, с. 158]. З культом
розуму в добу Ренесансу тісно пов’язано поняття моралі.
Francesco De Sanctis, зокрема, зазначає: «La morale e il “Nosce te
ipsum” la conoscenza di se stesso. L’uomo si trova in questa vita in
uno de’ tre stati di cui tratta la morale, stato di peccato, stato di
pentimento, stato di gratia» [186, с. 157] (Мораль – це «Nosce te
ipsum», тобто пізнання самого себе. Людина при житті
знаходиться в одному зі станів, що складають зміст моралі: в
стані гріха, каяття або благодаті). Генії доби Відродження –
Леонардо Бруні (1370-1444), Нікола Кузанський (1401-1463),
Еразм Роттердамський (1466-1536), Нікколо Макіавеллі (14691527), Томас Мор (1478-1535), Мішель Монтень (1533-1592),
Джордано Бруно (1548-1600), Галілео Галілей (1564-1642),
Томмазо
людського

Кампанелла
розуму

з

(1568-1639),
розквітом

пов’язували

релігії,

науки,

розвиток
філософії,

мистецтва.
 Культ краси та наукове пізнання природи є важливим принципом
для образотворчого мистецтва епохи Ренесансу. Гармонія, що
передбачає об’єднання різного, постає як джерело краси.
Значення й мета гармонії – упорядкувати частини різні за
природою так, щоб вони відповідали один одному й створювали
красу.

Втілення,

мистецтва.

Краса

досягнення
постає

як

краси
та

шанується

категорія,

як

завдяки

витвір
якій

поєднуються природа і мистецтво. Природа є божественним
витвором, який шанобливо відтворює мистецтво.
Для виявлення типологічних рис Ренесансу в мистецтві є необхідним
складання системи символів та образів:
 символізація образів греко-римських богів та героїв античного
мистецтва (зокрема, картини «Народження Венери», «Венера і
Марс», «Паллада і кентавр» Ботічеллі; «Вакх» Мікеланджело) є
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ознакою

Відродження,

національних

витоків

культури.

Характерною рисою є наявність величного сюжету з людською
інтимною художньою трактовкою;
 символізація релігійних образів (Давид, Христос, Богородиця,
Іоанн

Хреститель,

Трійця,

Страсті

Христові),

які

є

реалістичними, емоційними, наближеними до людської природи;
 звернення до фольклору, як національного першоджерела.
Народна тематика значно збільшила жанрову та емоційну сферу
мистецтва. Широко використовувались тематика та образи
сільського та міського життя, його побуту та традицій;
 образ лицаря, що символізує людину ренесансного типу, в якому
поєднуються
чесність,

високі

хоробрість,

чесноти

–

благородство,

вихованість,

краса,

духовність,
витонченість,

доброчесність. Поряд з образом лицаря постає образ прекрасної
дами, яка є стимулом для героїчної діяльності лицаря;
 образи природи, пір року, весни як оновлення природи, коло,
сонце, створення світу тісно пов’язані з культом розуму, природи
та краси («Весна» Ботічеллі).
Третій рівень систематики ренесансних типологічних рис пов’язаний з
системою опозицій відродженнєвих цінностей (має аксіологічний характер):
єдність – різноманітність; порядок – свобода; воля – неволя; індивідуальність
– держава, (народ – влада); світське – церковне; божественне – земне;
теоцентризм – антропоцентризм; єдність віри – конфесійність; оптимізм –
трагізм; краса – потворність. Поєднання символів-знаків двох релігій грекоримської

(поганської)

та

християнської

(Данте

Аліг’єрі

концепція

«Божественної комедії»).
Щодо музичного мистецтва, то в його межах ренесансна опозиція
єдності-різноманітності проявилася досить специфічно. Зокрема, панування
поліфонічного стилю як прояву єдності поєднувалася з буянням фантазії в
його межах як вияв різноманітності. Ця опозиція проявляється також і в
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межах співставлення світської і церковної видів музики. Кожен з них
характеризується єдністю (відношення до певного виду) і жанровим
розмаїттям (від монументальних жанрів до мініатюр) та різнобарвною
тематикою. Відмінною рисою музичного мистецтва італійського Ренесансу
(на відміну від музики Середньовіччя) є відтворення змісту вербального
тексту засобами музичної виразності, як про це свідчить, зокрема, концепція
Сандри Сідер (Sandra Sider): «Renaissance music attempted project the meaning
of the text» [192с. 160]. Сформовані у добу Ренесансу особливості роботи
композиторів з вербальним текстом закріпилися в творах майстрів наступних
поколінь та інших національних шкіл.
Взаємодія

єдності

та

різноманітності

є ознакою

ренесансного

художнього мислення, яка віднайшла свої втілення на історично різних
етапах розвитку ренесансної свідомості. Добу Ренесансу визначає динаміка
історичного розвитку мистецтва, наявність певної кульмінації. Незбіг
кульмінації в періодизації Ренесансу з точки зору візуального (Леонардо да
Вінчі 1452-1519) та музичного мистецтв (Джованні Палестрина 1525-1594)
свідчить про наявність кульмінаційних хвиль, як ознаки Ренесансу.
Ренесансне завдання оновлення володіє якістю протеїзму як прогнозування
подальшого розвитку, яке призведе до появи нових форм виразу в
українському

Новітньому

Відродженні

національного

українського

музичного мистецтва. Єдність – Ренесанс, різноманітність його метаморфоза,
співставлення різних форм та жанрів в один прошарок часу.
Ренесансна

опозиція

оптимізм-трагізм

проявляється

у

процесі

історичного розвитку. Оптимістичні ствердження могутності особистості,
сформовані на ранніх етапах розвитку Ренесансу і закріплені в його високій
фазі, витісняються в пізньому Ренесансі руйнуванням впевненості щодо
можливості досягнення ідеалів особистості, що претендує на богорівність.
Наприкінці розвитку Ренесансу («модифікований ренесанс» – термін
О. Ф. Лосєва

[102,

c. 451])

змінюється

сутність

трактування

антропоцентризму, розуміння можливостей особистості, що тяжіє до
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свободи, обмеженості власних можливостей та безпомічності перед вічним
життям, перед Богом, що призводять до трагізму світосприйняття. Поєднання
оптимізму й трагізму є однією з ключових рис доби пізнього італійського
Ренесансу: діалектика протилежностей у мікрокосмі сприяє утворенню
гармонічної особистості, пошук якої утворював головну мету доби.
Модифікований Ренесанс продовжує своє існування в кожній історичній добі
в нових його проявах, де відбувається боротьба ідеалів особистості-герою з
протилежною

реальністю

суспільства.

Антивідродження

та

титанізм

складають конфлікт згасаючої ренесансної епохи. Гуманістичний ідеал,
класичне наслідування античності, реалізм в мистецтві, характер наукового
пізнання природи насичувалися новим змістом [102].
Простежуючи формування художнього мислення епохи італійського
Ренесансу, слід виявити типологічні риси ренесансної доби, до яких
належать:
 зміна суспільного мислення та світосприйняття;
 циклічність як принцип розвитку історико-художнього процесу;
 наслідування стародавніх традицій, що є визначними для
національної свідомості;
 змагання та спирання на взірець;
 антропоцентризм
індивідуалізму;

(формування
свобода

людини,

державність);
 оновлення релігійності;
 система ідеалів;
 система символів;
 система опозицій;
 розвиток науки, культури, мистецтва;

творчої
народу,

особистості,
патріотизм,
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1.2.

Періодизація відродженнєвого процесу в історії українського

мистецтва з позицій прояву типологічних рис Ренесансу
Відродження держави пов’язано з розквітом національного мистецтва.
В часи, коли перед народом поставали завдання державності, пробудження
національної свідомості і патріотизму, мистецтво відображало відповідні
ідеали. Поняття Новітнього Відродження за своєю будовою є складеним.
Тому один із шляхів визначення сутності Новітнього Відродження, як будьякого складеного поняття, передбачає визначення сутності кожної з одиниць,
що входить до понятійної цілісності, та встановлення зв’язків між ними.
Оскільки

поняття

Новітнього

Відродження

належить

до

системних

утворювань, потрібно встановити властиві йому рівні.
Проведення паралелей з італійським Відродженням надає можливість
виявлення національних рис українського Відродження в європейському
контексті. Система критеріїв порівняльного аналізу дає змогу знайти спільні
та протилежні риси італійського та українського Відродження.
Кожний культурний зріз так чи інакше пов’язаний зі зверненням до
минулого, яке збагачує сучасність, оновлює, розширює культуру народу,
його естетичне сприйняття. Специфіка українського Відродження полягає у
чисельних варіативних повторах типологічних (інваріантних) ренесансних
рис на нових етапах історичного розвитку. Історична специфіка українського
Відродження

полягає

у пунктирності

розвитку.

Якщо

в

Італії

це

безперервний процес поступового розгортання ренесансних ідеалів і
цінностей, що охоплює майже чотири століття (разом із Проторенесансом
містить чотири етапи), то в Україні ренесансний рух мав, по-перше,
перервний характер, по-друге, періодично актуалізується протягом чи не
всієї історії, починаючи з Київської Русі, по-третє, має значно більш
лаконічний характер з точки зору історичного обсягу.
Для визначення хронологічних, типологічних, національних рис
Новітнього Відродження українського мистецтва необхідним є ретельне
опрацювання наукових праць, присвячених вивченню відповідних історико-
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культурних типологічно споріднених процесів, що відбувалися в Україні
(праці: О. Д. Бойко [18], М. М. Гордійчука [61], М. C. Грушевського [39],
М. П. Загайкевич

[51],

О. П. Іваницької

О. В. Козаренка

[75],

Л. О. Корній

[53],

[81],

К. Л. Кияновської
О. Є. Криворукової

[73],
[88],

І. П. Крип’якевича [59], Б. П. Кудрика [90], Б. М. Кузика [93], A. П. Лащенка
[96], О. М. Мануляка [105], А. В. Мінаєва [152], Л. М. Моісєєнко [57],
А. І. Мухи [115], О. Ю. Павлової [58], М. В. Поповича [132], М. Ю. Ржевської
[141],

І. А. Романюк

[143],

О. В. Сердюка

[150],

О. І. Сича

[152],

А. Г. Слюсаренка [120], О. Субтельного [162], О. Г. Таранченко [165],
Ф. Г. Турченко [167], О. В. Уманець [150], О. Я. Шреєр-Ткаченко [180],
Ю. В. Яковця [182].Виходячи з концепцій цих авторів, загальноприйнятим є
виявлення наступних періодів в історії України:
1. Доба Київської Русі (ІХ-ХІ ст.).
2. Доба Галицько-Волинського князівства (XIІ – 1 половина XІV
ст.).
3. Українські землі у складі Литви та Польщі (2 половина XІV-XVІ
ст.). Формування козацтва, як соціальної верстви.
4. Національно-визвольна боротьба українського народу за свободу
України як держави (XVІІ-XVІІІ ст.).
5. Доба національно-культурного відродження України (ХІХ ст.).
6. Доба новітньої історії України (ХХ – початку ХХІ ст.). Цей
історичний період налічує дві хвилі Відродження, що відбулися
на перехідних історичних фазах початку та кінця ХХ століття з
залученням попередніх десятиліть кінця ХІХ ст. та охоплення
перших десятиліть ХХІ століття.
На основі розробки типології Ренесансу, наданої в попередньому
підрозділі, слід визначити типологічні ренесансні риси в означених періодах
розвитку Української держави. Встановлення в шістьох періодах української
історії типологічних рис Ренесансу дозволяє в кожному з них виділити
ренесансний етап.
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Історико-порівняльний аналіз етапів українського Відродження з
відповідними за змістом історичними періодами в розвитку європейських
країн засвідчує про прояв як синхроністичних, так і діахроністичних рис
національного Відродження. Серед синхронних рис – часовий збіг епохи
Ренесансу в Італії та ренесансного періоду (2 половина XІV-XVІ ст.), що
припадає на час перебування українських земель у складі Литви та Польщі.
Цей час є формуванням козацтва, як лицарської та соціальної верстви
Україні. Українському національному Відродженню більш притаманний
діахронний характер, що проявляється у наявності типологічних ренесансних
рис в кожному періоді вітчизняної історії.
В період існування Київської Русі починають формуватися риси
Східного Відродження (Візантія), за концепцією О. Лосева [102]. Ознаки
східного ренесансу в культурі Київської Русі з’явилися раніше, ніж в Італії,
що пов’язано з існуванням Східного Відродження. Культура країн Сходу є
передвісником ренесансної культури Західної Європи, а Київська Русь є
свого роду провідником між відродженнєвою культурою Сходу та Заходу, де
основою був перепрацьований античний неоплатонізм, що пристосований до
тогочасного релігійного світосприйняття. Це дає можливість стверджувати –
ренесансні риси є притаманними для культури слов’ян часу розквіту
Київської Русі.
Час існування Давньоруської держави – Київської Русі (ІХ-ХІ ст.) є
періодом найвеличнішого розквіту українського світу. Це була найбільша в
той час країна в Європі. Одною з типологічних ренесансних рис – зміна
світогляду –

є

зречення

Київської

Русі

язичництва

та

прийняття

християнства. У зв’язку з цим в поданий історичний період виявляється
система ренесансних ідеалів, заявлених у попередньому підрозділі. Київська
Русь, як будь-який історичний цикл, мала стадії становлення (кінець ІХ –
кінець Х ст.), розквіту (кінець Х – середина ХІ ст.), кризи та занепаду (кінець
ХІ – середина ХІІІ ст.).
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Культи держави проявляється у посиленні централізованої влади,
зростання цивілізованості, розквіт

культури свідчить про ренесансну

природу давньоруської держави. Культ людини – у появі князівської еліти та
видатного лідера – князя Володимира Великого. Ознаки антропоцентризму
– у формуванні нації та держави, що є визначною подією для Київської Русі.
Збільшується роль міста, як місця для діяльності творчої індивідуальності.
Якщо в італійському Ренесансі типологічною рисою було звернення до
античних класичних знань, то в Київській Русі ця типологічна риса
проявилася у поєднанні візантійських релігійних традицій, знань і канонів з
дохристиянською культурною спадщиною. Таке поєднання привело до
створення самобутньої культури слов’ян. Візантійські традиції знайшли своє
втілення у декоративно-прикладному мистецтві, в архітектурі, освіті та
мистецтві. Поступово формувались місцеві іконописні школи: київська,
галицько-волинська, володимиро-суздальська.
Про наявність такої типологічної ренесансної риси як культу розуму й
опори на попередній досвід в культурі Київської Русі свідчить розвиток
освіти, науки і мистецтва, осередками яких стають монастирі. В часи
Володимира Великого при Десятинній церкві в Києві діяли великий хор і
школа для навчання співу. Існувала велика кількість шкіл, де вивчались
письмо, читання, арифметика, спів, музика. Для здобуття вищої освіти
необхідними були богослов’я, філософія, риторика, граматика, іноземні мови
(грецька та латина), спів. На високому рівні були знання з математики,
фізики, хімії, що пов’язано з високим рівнем розвитку промислової галузі
слов’ян. Освічені люди Київської Русі володіли знаннями з географії,
астрономії, біології, медицини. Візантія як спадкоємиця античної цивілізації
надала українцям для вивчення праці Піфагора, Сократа, Платона,
Демокрита, Аристотеля, Епікура.
Поєднання візантійських та слов’янських традицій складає систему
символів та образів мистецтва Київської Русі (християнська та язичницька
символіка).
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Система опозицій як ренесансна риса у добу Київської Русі
відображається у наступних проявах. Опозиція порядок

– свобода

проявляється у ствердженні державного устрою Київської Русі: князь
Володимир об’єднав землі Київської Русі та очолив їх. Ознаки протиріч,
притаманні добі ренесансного типу, відображаються в опозиції воля –
неволя. Злам свідомості, який є характерною ренесансною рисою пов’язаний
із релігійною зміною («примусове хрещення народу» [162, с. 55]). Прояв
опозиції оптимізм – трагізм унаочнюється. З одного боку, норми
християнства сприяли духовному зростанню та цивілізованому розвитку
держави та народу, з іншого – держава вступала в конфлікт з народом, який
не міг змиритися з відмовою від релігії предків.
Зі зміною світогляду створюється опозиція єдність – різноманітність,
де єдність – слов’янська нація, різноманітність – язичництво та християнство.
Розвиток опозицій у майбутньому призвів до збереження національного
обрядового фольклору, який виконує функцію спирання на попередній
досвід, ренесансну за своїм походженням.
Музична культура Київської Русі як чинник розвитку культури
держави відобразила опозиційне поєднання обрядового фольклору з
візантійським церковним співом і втілює опозицію іноземне – вітчизняне.
Але

поступово

візантійські

традиції

специфічно

синтезувались

і

переродились в національну рису і здолали опозицію іноземне – вітчизняне.
Монодичний спів, властивий церковній музиці Візантії, відповідав традиції
язичницького хорового виконавства. Не випадково, що народна пісня стала
фундаментом української професійної музики, національного відродження
музичного мистецтва. Старокиївський знаменний спів як богослужебний,
прийнятий православною церквою, є результатом взаємодії візантійської
церковної музики зі слов’янським музичним фольклором та основою
національного музичного, зокрема, хорового мистецтва.
Таким чином, про ренесансну природу, властиву добі Київської Русі,
свідчать наступні ренесансні типологічні риси:
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1. Зміна світогляду та світосприйняття (прийняття християнства);
2. Циклічність історичного розвитку (наявність стадій становлення,
зрілості, кризи, занепаду);
3. Принцип змагання, взірцевість та спирання на попередній досвід
(звернення до Візантійської культури як взірцевої поруч із
збереженням традицій національного фольклору);
4. Система ідеалів: культ держави (створення могутньої держави,
розвиток міста); культ людини (розвиток індивідуальності,
закладений ренесансним антропоцентризмом, що, зокрема,
підтверджує постаті князів — Володимира Великого та Ярослава
Мудрого); культ розуму (розвиток освіти);
5. Система ренесансних символів та образів (християнська та
язичницька традиції);
6. Система опозицій (порядок – свобода, воля – неволя, оптимізм –
трагізм, єдність – різноманітність, іноземне – вітчизняне).
Наступним відродженнєвим за змістом історичним циклом є утворення
у 1199 році Галицько-Волинського князівства. Цей переламний період в
історії

українського

народу

характеризується

соціально-політичною

нестабільністю (напади Золотої Орди, протистояння Польщі, Угорщині та
Литві). Втрата державності негативно відобразилось на національній та
релігійній

свідомості

українського

суспільства

Галицько-Волинського

князівства (збільшення католицького впливу). В той же час, європейська
культура збагатила мистецтво, зокрема музичне. Продовжилися зміни
національного світогляду. Доба Галицько-Волинського князівства мала
притаманні історичному циклу стадії розвитку. Підґрунтя зрілості заклав
князь Данило Галицький (1201-1264). Кульмінацією стали часи правління
Юрія І (1301-1315). Стадія кризи припадає на часи правління (синами Юрія І)
Андрія та Лева ІІ (13125-1323). На час занепаду (1323-1340) припадає
політична нестабільність та феодальна міжусобиця.
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В цей час культ держави проявляється у збереженні територіальної
єдності та захисті від зовнішніх ворогів. Боротьба за збереження релігії як
національного чинника розвитку стала на одному рівні зі збереженням
державності. Патріотизм – характерна риса народу доби ГалицькоВолинського князівства.
Розвиток ренесансного ідеалу культ людини, як і в Київській Русі,
пов’язаний з видатними постатями, під керівництвом яких знаходилось
князівство (Данило Галицький, Юрій І).
Розвиток освіти як прояв ренесансного ідеалу культ розуму, набуває
якості другої освітньої хвилі. Рівень обізнаності значно зростає як серед
князівської еліти, так й серед купців та ремісників. Освітній зріст призвів до
потреби у книгах. Центром переписування книг стало місто ВолодимирВолинський, де була здійснена нова редакція Кормчої книги (збірка
церковних та світських правових норм, які були поширені в Україні та
Білорусі). Головною пам’яткою писемності цього часу є ГалицькоВолинський літопис.
Прославлення античних ідеалів набуває подальшого розвитку з часів
Київської Русі у вигляді візантійської церковної традиції та слов’янського
фольклору. Це є втіленням принципу змагання, взірцевості та спирання на
попередній досвід і одночасно є основою системи символів та образів.
Система опозицій ренесансної моделі історичної доби знаходить своє
втілення в період Галицько-Волинського князівства. Опозиція воля – неволя
відобразилась із зовнішнього боку, а саме напади Татаро-монгольського
війська. Опозиція порядок – свобода складається у політичному становищі
князівства, де відбувалась довготривала боротьба за владу. Напади Золотої
Орди призвели до великих втрат національної культури. У Києві збереглись
лише два нотовані уривки з Мінейних стихирарів (XII-XIII ст.). Значна
частина нотних примірників зберіглась у Новгороді, який не постраждав у
татаро-монгольській навалі. Вцілілі екземпляри зберігаються в бібліотеках
Москви та Санкт-Петербурга. Серед них: Євангелії, Кондакарі, Октоїх,
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Стихирарі Мінейні, Стихирар пісний, цвітний, Псалтир, Мінея службова,
святкова, Тріодь пісна, цвітна.
Опозиція іноземне – вітчизняне знаходиться у конфлікті національного
та релігійного питання. Саме в цей історичний час з’являється опозиція
єдність віри – конфесійність, яка проявляється в значному поширенні впливу
католицької гілки християнства. З іншого боку територіальна близькість
Галича до країн Західної Європи призвела до проникнення на терени
князівства певних художніх прийомів та збагаченню національної культури.
З середини XII ст., як самостійний творчий напрям, почала своє становлення
галицька

архітектурна

школа,

де

простежується

вплив

романської

архітектури, особливо в застосуванні кольорових вітражів.
У музичному мистецтві XIII – XIV ст. відбивається опозиція світське –
церковне, де поряд зі становленням професійної церковної музики починає
зароджуватись позацерковна духовна пісня – псальми. Крім богослужебного
співу в цей час відбувався розвиток дзвонарського мистецтва. Саме майстри
Галицької та Володимиро-Волинської землі добре володіли технологією
лиття дзвонів. Зразком цього мистецтва є церква святого Юра у Львові (дзвін
1341 р.). Крім продовження розвитку духовного та народного напряму, у
музиці розвивається й князівсько-дружинний напрям, який бере початок з
часів Київської Русі як візантійська традиція. Цей напрям має відношення до
світського музикування, що призвело до розвитку інструментального
виконавства, яке надавало особливої урочистості. Збереження традицій та
спирання на попередній досвід є проявом ренесансної ознаки доби, що
висвітлюється.
Культура Галицько-Волинського князівства мала великий вплив на
подальший розвиток культури України. Галицько-Волинське князівство
стало новим центром політичного, економічного та культурного життя після
занепаду Київської Русі; модернізувало давньоруський державний апарат;
продовжило дипломатичні традиції Київської Русі; розвинуло самобутню
національну культуру набутками Західної Європи. Галицько-Волинському
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князівству належить вагома роль у збереженні національних традицій у роки
боротьби за українську державність, що призвело до поступової підготовки
ідеї «національно-культурного відродження» [57, с. 32].
Таким

чином,

про

ренесансну

природу

Галицько-Волинського

князівства свідчать наступні типологічні риси:
1. Циклічність (наявність стадій історичного розвитку: становлення,
зрілість, криза, занепад).
2. Взірцевість та спирання на попередній досвід. Наслідування та
відстоювання

православних

та

українських

фольклорних

традицій, що є втіленням ренесансного принципу змагання.
3. Система ідеалів: культ держави (збереження територіальної
цілісності, боротьба за державність, національну та релігійну
свободу); культ людини (формування творчої індивідуальності в
державному керівництві – князь Данило Галицький, Юрій І);
культ розуму (друга хвиля розвитку освіти, науки, мистецтва).
4. Система символів та образів, що відповідає християнським та
національним ідеалам.
5. Система опозицій (свобода – боротьба, іноземне – вітчизняне,
єдність віри – конфесійність, світське – церковне).
Наступний період української історії – Українські землі у складі Литви
та Польщі (2 половина XІV-XVІ ст.) – характеризується повною відсутністю
української державності. Негативну роль в історичному розвитку України
зіграло падіння Візантійської імперії в 1453 р., що вплинуло на торгівлю,
культуру, збільшило татарську агресію та позбавило православну релігію
зовнішньої підтримки (укладення Люблінської унії 1569 p.). Серед стадій
циклічності шести історичних періодів, ренесансних за змістом, цей період
відповідає стадії занепаду.
Період перебування українських земель під владою Литви та Польщі
відповідає стадіям історичного розвитку: становлення (1340-1362) –
«оксамитове» [18, c. 98] литовське проникнення; зрілість (1362-1385) –
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асиміляція литовської верхівки, розквіт слов’янської мови, культури,
православної релігії; кризи (1385-1480) – об’єднання Литви та Польщі,
остаточна втрата української автономії, соціальний гніт українського
православного населення; занепад (1480-1569) – загострення московськолитовського протистояння. Поступове піднесення Московського князівства.
Всупереч іноземному поневоленню українська нація продовжує
розвивати такі національні риси як мова, освіта, наука, культура, мистецтво.
Хронологічно цей період української історії співпадає з часом італійського
Ренесансу. Характеристика періоду втілює ренесансний принцип змагання,
що є свідченням вірності думки Л. М. Баткіна, який зазначає, що «залежність
впливає на форму незалежності» [9, c. 157]. Зріст національної культури
відбувається всупереч забороні.
Незважаючи на іноземне поневолення ренесансна система ідеалів
знаходить свої втілення. Так, культ держави та прагнення до його здобуття
залишається актуальним питанням того часу і стає національною рисою.
Осередком державності у період занепаду стала Запорізька Січ. У
Запорізькому війську склалися унікальні на той час риси демократичної
республіки, яких не було в жодній країні Європи. В ньому не існувало
феодальної власності на землю, кріпацтва; панувала рівність між усіма
козаками. В Січі була виборна система органів управління, контроль за
діяльністю яких здійснювала козацька рада.
Європейський

спалах

Відродження,

дав

поштовх

розвиткові

гуманістичної думки в Україні. Носіями нових ідей стали Юрій Дрогобич,
Павло Русин із Кросна, Лукаш із Нового Міста, Станіслав Оріховський.
Основна роль українських гуманістів полягала у підготовці підґрунтя для
суспільних зрушень, вказуючи на людину як на активного суб’єкта
історичного процесу, що збільшує прояв антропоцентризму, як одного з
ідеалів доби ренесансного типу.
Освіта того часу відображує ренесансний ідеал культу розуму, разом з
цим відбувається прославлення традицій минулого. Католицька та уніатська
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релігійні лінії стали основним мотиватором для розвитку православної
освіти. Видатну роль у розвитку освіти відіграли Острозька та КиєвоМогилянська академії, у навчальному процесі яких органічно поєднувалися
давньоруська традиція й новітні надбання західноєвропейської думки.
Втілення культу краси та природи відбувається в образотворчому
мистецтві, де поступово стверджувався реалістичний напрям. З’являються
нові жанри – портрет, історичний живопис, зростає інтерес до пейзажу як
втілення культу краси та природи. Особливо це відбивається на українському
іконопису, який досягає високого рівня і насичується світськими елементами
та реалістичними рисами за рахунок проникнення пейзажу та додавання
історичних фактів.
Ренесансна система символів та образів проявляється у використанні
символів пір року, весни, створення світу. До цієї системи належить
формування козацької моделі лицарства. Характерною духовною рисою
Запорізької Січі стала притаманна православному світогляду система
цінностей, яка проявляється в глибокій духовності, що протиставляється
корисливому індивідуалізму. Матеріальні інтереси відсуваються на другий
план у порівнянні з втіленням у суспільне життя високої ідеї, що відповідає
ознакам Пізнього Ренесансу.
В галузі народної творчості відбувається розвиток, пов’язаний з
появою нових фольклорних жанрів – думи, історичні пісні; нової тематики –
боротьба проти татарсько-турецької агресії; нового герою – козак-воїн,
захисник рідної землі; нового ідейного змісту – становлення та поширення
норм козацької лицарської етики; кобзарського виконавства. Все це свідчить
про

зародження

почуття

патріотизму,

формування

самосвідомості,

громадянського обов’язку, що відображає ренесансний тип розвитку
української культури того часу.
Ренесансна система образів втілюється у театральному мистецтві
(шкільна драма, ляльковий театр), що проявляється у використанні біблійних
сюжетів

(Різдво

Христове,

Богородиця,

святі

–

Василь,

Меланія),
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фольклорних традицій (вертеп). Світське інструментальне музикування
збереглося з часів Київської Русі, де поряд з троїстими музиками існували
музичні цехи. Музика була поширена і в козацькому війську, в якому
служили співаки та виконавці на різних інструментах. У театральному
мистецтві наприкінці XVI ст., яке значно розвинулось, відбувається
звернення до прадавніх джерел – народних ігор Київської Русі, де
простежувались фольклорні твори, елементи народної драми, пантоміми,
балету. Звернення до минулих традицій втілює ренесансний ідеал взірця та
опори на попередній досвід.
Система опозицій проявляється майже на всіх рівнях української
культури того часу. Запорізька Січ як політична сила мала за основу
природне прагнення людей до свободи, самоствердження і самореалізації, що
свідчить про ренесансну ознаку козацької доби і складає опозиції свобода –
порядок та воля – неволя. Протистояння українського народу іноземному та
релігійному поневоленню створює опозицію іноземне – вітчизняне.
Для формування української нації став важливим період XIV-XV ст.,
коли

відбувся

початок

становлення

національної

мови.

На

ґрунті

давньоруського народного мовлення сформувалася основа української та
білоруської мови. Але у XVI ст. українська мова зазнає дискримінації з боку
Польської держави, що призводить до появи опозиції пригнічення – зріст.
Українська мова розширює сфери вжитку, збагачує свою стилістику. Поряд з
традиційними юридично-діловим і літописним стилями розвивається
полемічний стиль (Г. Смотрицький, І. Вишенський, С. Зизаній), зароджується
науковий (лікарські посібники, граматика, словники), виникає поезія
(Г. Смотрицький, Д. Наливайко).
Формування українського театру у першому десятилітті XVII ст.
пов’язано з поширенням шкільної драми, де постанови поєднували в собі
елементи українського фольклору, церковної традиції та музичні традиції
західноєвропейської музики, що створює опозицію церковне – світське. Крім
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розвитку театрально-музичного мистецтва, шкільна драма виконувала
естетично-виховну роль.
Опозиція церковне – світське знаходить своє втілення і в хоровій
музиці, яка за умов національно-релігійного гноблення православного
населення стає актуальною. Поряд з пишною вокально-інструментальною
музикою католицьких храмів, хоровий церковний спів повинен був емоційно
впливати на прочан. На тлі церковного виконавства починає розвиватися
світський напрям. Виникають такі духовно-світські жанри як кант, сольна
пісня під супровід лютні або бандури, які формувалися у руслі усної
народної пісенності і поділялися на релігійно-філософські, любовні та
жартівливо-гумористичні. Осередком хорового виконавства були братські
школи, а хоровий спів використовувався на світських заходах.
Л. М. Моісєєнко

у

розвитку

української

культури

XIV-XVI ст.

виокремлює два напрями з ренесансними ознаками: «перший – орієнтовний
на

духовне

вдосконалення

людини,

збереження

ідеалів

первісного

християнства, другий – зумовлений ренесансною переорієнтацію культури,
переворотом у світогляді людини, який спрямував інтерес до науки,
філософії, творчої праці на благо людини» [57, c. 39]. О. Д. Бойко вважає, що
проявами ренесансних змін у культурі України цього періоду стали: «з
одного боку збереження традицій (візантійський культ), з іншого – відхід від
візантійських зразків і канонів (в іконописі передається динаміка руху);
збереження традицій Київської Русі (фольклор, як головний культурний
чинник залишається на першому місці); поява нових форм самовираження і
мистецьких стилів (художнє, театральне, кобзарське мистецтво, філософська
думка); посилення світського елементу в культурі, зростання уваги до
людини та її духовного світу; поширення ідей гуманізму; індивідуалізація
творчості; становлення національної мови» [18, c. 128].
Під

впливом

італійського

Ренесансу

Україна

отримала

більш

характерні ренесансні ознаки, що свідчить про ренесансний тип козацької
доби в історії нашої країни. Серед типологічних рис Ренесансу:
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1. Циклічність (наявність стадій історичного розвитку: становлення,
зрілості, кризи, занепаду).
2. Взірцевість й змагання (спирання на візантійську та вітчизняну
традиції; відстоювання релігійних та національних прав).
3. Система ідеалів: культ держави (формування Запорізької Січі як
прототипу

козацької

республіки,

збільшення

національної

свідомості, громадського обов’язку, патріотизм, прагнення до
свободи);
гуманізм).

культ
Поява

Я. Вишневецького;

людини

(індивідуалізм,

видатних
філософів

гетьманів
–

антропоцентризм,
П. Сагайдачного,

Ю. Дрогобича,

П. Русина,

Ст. Оріховського, Г. Смотрицького); культ розуму (формування
мови, розвиток освіти, науки, мистецтва); культ краси та
природи (реалізм в художньому мистецтві, який втілюється в
жанрах портрету, пейзажу, історичного живопису).
4. Система символів та образів (образ козака, як прототип
ренесансного лицаря; біблійні та фольклорні образи);
5. Система опозицій воля – неволя, свобода – порядок (феномен
Запорізької Січі), іноземне – вітчизняне (православна освіта),
пригнічення – зріст (формування мови), світське – церковне).
Національно-визвольна боротьба українського народу за свободу
України як держави (XVІІ-XVІІІ ст.). Україна розвивалась у складних умовах
розгортання національно-визвольної боротьби народу за незалежність і
державність під керівництвом Богдана Хмельницького, що виявилось у
широкому народному русі та воїнських подвигах козацтва, яке відіграло
прогресивну роль у війнах з Туреччиною, Кримським Ханством та Річчю
Посполитою. Козацтво впродовж трьох століть (XVI-XVIII ст.) визначало
основні напрями розвитку України. Внаслідок цього козак став ключовою
постаттю у національній свідомості українців.
Цей період має наступні стадії історичного циклу. Зрілість (перша
половина XVII ст.), коли козацтво мало високий авторитет на міжнародній
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арені; криза (1648-1657), про що свідчать відсутність власної державності,
національне та релігійне гноблення, зріст податків та панщини, що призвело
до повстанського руху та національно-визвольної боротьби; занепад (16761680) – «Доба руїни» [18, c. 167] – поразка української національновизвольної боротьби, громадянська війна, скорочення населення майже на
70%, територіальний розподіл України на Правобережну та Лівобережну;
становлення (кінець XVII – XVIII ст.) – час правління І. Мазепи (1678-1708)
характеризується певним зростом. Однак його поразка у спробі об’єднання
українських земель та створенні європейської держави призвела до нових
випробувань у долі української нації у складі Російської імперії і частково
Польщі. О. Д. Бойко

[18] визначає XVIII ст. як довготривалий

час

становлення, який має декілька етапів та хвилеподібний рух. Перший етап
(1708-1728) – час тоталітарного наступу; другий етап (1728-1734) – часткове
повернення Україні її прав; третій етап (1834-1750) – посилення російського
тиску; четвертий етап (1750-1764) – тимчасове затишшя; п’ятий етап (17641783) – остаточна ліквідація української автономії. Розподіл українських
земель між іноземними державами призвів до гальмування розвитку нації.
Однак не дивлячись на складні історичні умови, ренесансні типологічні
риси знайшли своє відображення у самобутній культурі українського народу
під час національно-визвольної боротьби. Так довготривала національновизвольна боротьба українського народу за незалежність є свідченням
прагнення до власної державності. Культ держави – як національна риса
міцно увійшов до менталітету українців.
Антропоцентризм, культ людини проявився в літературі з другої
половини XVII ст., коли почався період її піднесення. Збереження зв’язку
літератури з релігійним світоглядом є ренесансною ознакою спирання на
попередній досвід та традиції. Головна увага письменників зосереджувалася
на людині та її зв’язку з Богом (ренесансний прояв антропоцентризму).
Характерною ренесансною рисою розвитку жанрів художньої літератури під
впливом соціально-економічних і культурно-освітніх умов став рух у бік
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реалізму (прозова новела, драма, поетична лірика, сатиричні вірші). Феномен
«українського літературного бароко» [81, с. 227] пов’язаний з іменами
К. Транквіліона-Ставровецького, І. Гізеля, Л. Барановича, І. Галятовського,
Г. Сковороди. Збільшення ролі земного чинника є ренесансною рисою, де
людина, її почуття та стан душі є головною темою.
Земний прояв почуттів людини (її страждання або любов) пов’язані з
системою ренесансних ідеалів, де глибокі почуття особистості проявом
антропоцентризму як провідної відродженнєвої риси. Разом з цим, швидко
розвивалась українська вокальна лірика, що мала тісний зв’язок з
українським фольклором, зокрема з думами, історичними, козацькими та
соціально-побутовими піснями, які стали основою такого виду виконавства
як кобзарство. В цих жанрах відображається духовний стан особистості, її
патріотичні почуття у співставленні з історичною реальністю.
Культ розуму як ренесансного ідеалу продовжує втілюватися завдяки
поширенню наукових знань в українському суспільстві другої половини XVII
– кінця XVIII ст. Система освіти продовжувала традиції братських шкіл, де
навчання відбувалось українською мовою і поєднувалось з вихованням
духовно-інтелектуального та фізичного ідеалу. Важлива роль належала
середнім навчальним закладам. Таким освітнім і науковим осередком у
слобідській Україні став Харківський колегіум, заснований у 1721 р..
Культ краси та природи проявився в архітектурі та парковому
мистецтві козацької держави. Гетьман І. Мазепа (1644-1709) був меценатом
українського мистецтва, зокрема архітектури. За часів його гетьманства
сформувалося «українське бароко» [57, с. 46] в архітектурі, оновлювались
церкви, створювались нові, розвивалося світське будівництво. Гармонійне
поєднання

тенденцій

західноєвропейської

культури

з

вітчизняними

традиціями стає характерною рисою національного мистецтва.
Хорове мистецтво середини XVII ст. стало вершиною розвитку
знаменного розспіву, який упродовж свого існування зазнав змін під впливом
народної музики. Поступове звільнення професійної музики від церковного
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впливу, збагачення церковної музики світськими традиціями спричинило
появу багатоголосного хорового акапельного виконавства – партесного співу,
прототипом якого стали жанри духовно-світського напряму – канти, псальми,
гімни. Його введення проходило одночасно з освоєнням нової нотної системи
– п’ятилінійного київського знамені. Вплив західноєвропейської традиції
проявився у використанні таких прийомів як: багатоголосся з різною
структурою (постійна зміна складу виконавців, чергування хорового tutti з
ансамблем та соло різних партій); зіставлення гармонічних та поліфонічних
епізодів (гармонія – акордова структура, кадансові розв’язання; поліфонія –
імітація, канон, канонічні секвенції, перестановка голосів); мажорна та
мінорна ладова сфера, яка характеризує емоційний стан вербального тексту;
численні повтори слів є засобом поглиблення у зміст обраної композитором
молитви. Але поряд з використанням традицій західноєвропейської музики у
партесних концертах зустрічаються нехарактерні для класичної гармонії
паралельні квінти, тризвуки, дисонансні співзвуччя, які свідчать про вплив на
жанр партесного концерту народної пісенної творчості.
Яскравим примірником вітчизняних партесних концертів є рукописна
збірка псалмів Дмитра Туптало. Відомі такі автори кантів як Феофан
Прокопович, Пампо Беринга, Кирило Траквіліон-Ставровецький. Значну роль
у розвитку партесного співу відіграв український філософ, теоретик,
композитор Микола Ділецький. Основні принципи якого він виклав у своїй
теоретичній праці «Мусікійська граматика». Серед київських композиторів
того часу відомі такі імена як Олекса Лешковський, Клим Коновський, Йосип
Загвойський, Василь Пикулинський, Іван Календа.
В музичному мистецтві друга половина XVIІI ст. є періодом
становлення хорового концерту. В цей час сформувався «новий стиль
духовної музики» [82, c. 124] засновником якого став Андрій Рачинський
(автор першого духовного хорового концерту). Перехід від церковного
виконавства до світського позначається на тематиці і на музичних
особливостях

хорових

творів,

які

знаходяться

під

впливом
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західноєвропейської музичної культури. Синтез вітчизняної церковної
музики з традиціями українського музичного фольклору призвів до появи
шедеврів, що «гармонійно поєднували в собі гуманізм, глибокий зміст та
високу художню майстерність» [61, с. 216]. Розквіт хорового концерту
припадає на творчість видатних українських композиторів М. Березовський,
Д. Бортнянський, А. Ведель.
В українському мистецтві цього історичного періоду представлена
система символів та образів. Так, прославлення античних ідеалів
відбувається у вітчизняному театрі та музиці. На другу половину XVIII ст.
припадає

написання

перших

опер:

М. Березовський

«Демофонт»,

Д. Бортнянського «Креонт», «Алкід», «Квінт Фабій». Ці оперні зразки
засновані на античних сюжетах, що набувають символічного змісту, оскільки
митці звертаються до таких сюжетів, де оспівуються великі постаті: царі
(М. Березовський «Демофонт»), діти давньогрецьких богів (Д. Бортнянський
«Креонт», «Алкід»), полководці (Д. Бортнянський «Квінт Фабій»). У зв’язку з
особливостями історичного розвитку провідним є образ козака-лицаря.
Духовність та релігійність як національна риса продовжує використання
християнської символіки в усіх сферах художнього мистецтва (символи та
образи Христа, Богородиці, Трійці, Хреста).
Симфонічна музика України кінця XVIII ст. є свідченням ренесансної
типологічної риси спирання на взірець. Традиції симфонічної творчості
композиторів-класиків у поєднанні з українською пісенністю представлені у
«Українській» симфонії Е. Ванжури. До жанру симфонії також зверталися
М. Березовський, Д. Бортнянський. Продовжується розвиток світського
музикування та інструментальної музики, репертуар якої складався з
військових маршів, народної танцювальної та інструментальної музики.
Система опозицій, що притаманна саме цьому періоду, складається з
урахуванням процесів історичного розвитку. Так, з одного боку, в часи
гетьманування Івана Мазепи відбувається розквіт української культури, з
іншого – її нищення російським царизмом після зруйнування Запорізької Січі
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у 1775 р. Цей факт свідчить про наявність опозиції воля – неволя, народ –
влада, пригнічення – зріст. Протистояння християнських конфесій продовжує
бути мотиватором для розвитку православної освіти, що створює опозицію
іноземне – вітчизняне, єдність віри – конфесійність. Для хорових концертів
характерною була розвинена емоційна виразність, на відміну від спокою та
врівноваженості церковної монодії, що складає опозицію світське – церковне,
людина – Бог, земне – небесне.
Отже,

у

складний

період

піднесення

та

падіння

української

державності, наполегливої боротьби народу за волю в українській культурі
XVІI-XVIII ст. відображено кращі риси національного відродженнєвого
характеру – зміцнення віри у власні сили, згуртування в боротьбі за свою
землю, віру, права та незалежність. Гуманістична спрямованість і величність
духовної культури українського народу цього періоду засвідчує прагнення
митців до формування та поширення загальнолюдських культурних
цінностей як ідеалу взаємовідносин між людьми. Український народ в період
перебування у складі Російської імперії зберіг духовну єдність, національну
орієнтованість

культурної

західноєвропейськими

тенденціями

традиції,
скарбницю

спромігся
національної

збагатити
духовної

культури у всіх її галузях. Ці ознаки є свідченням того, що цей історичний
період має типологічні риси Ренесансу в новому їх втіленні.
Так в період національно-визвольної боротьби (XVII-XVIII ст.)
виявляються наступні ренесансні типологічні риси:
1. Циклічність (наявність стадій історичного розвитку: зрілість,
криза, занепад, становлення).
2. Принцип змагання, взірцевість й спирання на попередній досвід
(поєднання церковного і світського світогляду, відродження у
мистецькому використанні античних сюжетів, тяжіння до
духовно-інтелектуального і фізичного ідеалу).
3. Система ідеалів: культ держави (розквіт Запорізької Січі, нова
хвиля національної свідомості, патріотизму, боротьби за свободу

41

і державність); культ людини (духовний світ людини та її зв’язок
з Богом; наявність видатних постатей – Б. Хмельницький,
І. Мазепа,

Г. Сковорода,

М. Ділецький,

М. Березовський,

Д. Бортнянський, А. Ведель); культ розуму (поширення наукових
знань,

система

освіти

зі

спиранням

на

національну

спрямованість, створення колегіумів); культ краси та природи
(розквіт архітектури та паркового мистецтва).
4. Система символів та образів (спирання на античні образи в
оперному мистецтві, образ козака-лицаря, біблійні образи –
Христос, Богородиця, Трійця, святі, Хрест).
5. Система опозицій (воля – неволя, народ – влада, пригнічення –
зріст, іноземне – вітчизняне, єдність віри – конфесійність,
світське – церковне, людина – Бог, земне – небесне).
Кардинальні зрушення відбулися у період національно-культурного
відродження України XIX ст. і стали новим щаблем у пробудженні
національної свідомості, самобутності, бажання відстоювати свої права.
Духовна культура українського народу цього часу розвивалась всупереч
гнобленню влади Російської та Австрійської імперій. Історичні, суспільнополітичні та національні відносини створили сприятливі умови для
становлення доби національно-культурного відродження в України. Його
сутність виявляється «в модернізації нації, її оновленні у системі реалій
життя того часу» [57, с. 51].
ХІХ століття в історії України має значні відмінності від попередніх
історичних періодів. В ньому одночасно з’єдналися криза-занепад старих
феодальних відносин із зародженням та становленням нових для того часу
капіталістичних відносин. Такий хиткий суспільно-економічний стан став
підґрунтям для національно-культурного відродження України у ХІХ ст., яке
знайшло своє втілення в оновленні різних культурних сфер суспільства –
мови, історії, духовності, мистецтва.
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На думку Л. М. Моісєєнко, «Поняття “національне відродження” є
виразом нового етапу розвитку певного народу, який спирається на
попередній досвід, усвідомлює себе як націю з правом на особистий розвиток
та державну свободу» [57, с. 51]. Українське національно-культурне
відродження ХІХ ст. визначалося в оновлені змісту української національної
ідеї, в якій відображалися одвічні прагнення українського народу до свободи,
національної незалежності, державного суверенітету. Тому в ренесансній
системі ідеалів досягнення державності (культ держави як взірець)
продовжує бути головною метою українського народу. Шлях до кращого
майбутнього крізь боротьбу є втіленням ренесансного принципу змагання.
Культ людини виявляється в ствердженні ідей демократизму, захисті
соціальних та національних інтересів українського народу, відстоюванні
права на самостійний розвиток, що є проявом антропоцентризму як
ренесансної риси. Культ людини, її життя в усіх проявах (почуття, думки та
місце у суспільстві) є провідною темою для творчості поетів та письменників
того часу. Велике значення в історії української культури мала така видатна
постать як Т. Шевченко, яка уособлює взірець української нації. Його
творчість втілювала національну ідею та найактуальніші соціальні та
суспільні питання того часу.
Розвиток освіти свідчить про втілення ренесансного ідеалу культу
розуму, що є характерною рисою кожного історичного періоду розвитку
України. Наприкінці 50-х – початку 60-х років ХІХ ст. в Україні почала
формуватися народницька ідеологія. Відділення організації «Громада»
створювали недільні школи з українською мовою навчання. Вони видавали
підручники української мови, збирали та публікували кращі зразки народної
творчості,

вели

українознавчі

дослідження.

Центрами

українського

національного відродження стають Харківський і Київський університети,
Кирило-Мефодіївське братство, діяльність яких призвела до переходу від
культурницького до політичного етапу національної боротьби.
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Культ краси та природи втілюється у діяльності українських
художників, які працювали в напрямку реалізму в поєднанні з українською
традицією. Пейзаж найяскравіше розкривав намагання митців втілити красу
рідного краю. Серед видатних художників слід назвати С. Васильківського,
В. Орловського, П. Левченка, С. Світославського.
Ствердження мови як національної ознаки та її вихід зі статусу
діалекту стало головним фактором розгортання процессу національного
відродження. Свідченням цього є друк першої граматики української мови —
«Грамматика малорусского наречия» (1818) О. Павловського, словника
української мови (1823) укладеного І. Войцеховичем. Визначну роль зіграла
творчість

І. Котляревського,

П. Гулака-Артемовського,

Є. Гребінки,

Г. Квітки-Основ’яненка, твори яких повною мірою реалізували художній
потенціал української мови та розширили діапазон її вжитку.
З розвитком народницької ідеології значно зросла кількість видатних
письменників, збагатилася тематика, жанрове коло їх творів. Література
розвивалася у реалістичному напрямі. Одним із перших письменниківноваторів був І. Нечуй-Левицький, який висвітлював соціальні проблеми,
надавав літературним героям розгорнуті характеристики, яскраво описував
природу рідної землі. П. Мирний продовжив розвиток реалістичних
тенденцій в літературі, розкриваючи психологічний стан людини та
соціальну несправедливість.
У зв’язку з багатовіковим поневоленням українських земель різними
країнами в ХІХ ст. значно зріс інтерес до національної історії. Поява праць з
історії України посилювала інтерес еліти українського суспільства до життя
свого народу, його традицій та обрядів. Інтерес до рідної історії призвів до
осмислення та визначення місця і ролі українського народу в світовому
історичному просторі та до виокремлення галузі етнографії, фольклористики
та мовознавства з загальної історичної науки.
Важлива роль у національно-культурному відродженні українського
народу

належало

світському

театру,

засновником

якого

був
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М. Кропивницький. Виходу української драматургії на новий якісний рівень
сприяв творчий доробок І. Карпенка-Карого, який в своїх творах розкривав
соціально-історичні, інтелектуально-філософські питання. У жанрі водевілю
залишила помітний слід художня спадщина І. Котляревського («Наталка
Полтавка»)

й

Г. Квітки-Основ’яненка

(«Бой-жінка»,

«Сватання

на

Гончарівці»). Вітчизняний театр протидіяв русифікації, прищеплював любов
до рідної мови, глибоку пошану до здобутків національної культури, яскраво
відображав драматичні епізоди української історії.
У другій половині ХІХ ст. у зв’язку з поширенням хорового
виконавства

інтенсивного

розвитку

набуває

жанр

хорової

обробки

українських народних пісень, що пов’язано з поширенням діяльності у галузі
фольклористики,

прагненнями

збільшити

виконавський

репертуар

аматорських хорових колективів. Важлива заслуга у розвитку цього жанру
належить М. Лисенкові, який збагатив хорову літературу високими зразками.
Характерною ознакою хорових творів став перехід від гармонізації мелодії
до

багатоголосного

розспіву

з

використанням

елементів

народної

підголосковості гуртового співу та імітаційної поліфонії. Тематика хорових
композицій різноманітна: героїко-епічні твори, любовна, пейзажна лірика,
громадсько-етична та патріотична тематика, жартівливі хори.
Синтез патріотичних мотивів з релігійними та гуманістичними ідеями
як ренесансна ознака відбуваються в «Молитві за Україну» М. Лисенка, яка
стверджувала ідеали релігійності, волі, любові. Творчість І. Франка стала
поетичною

основою

хорових

композицій

М. Лисенка

«Вічний

революціонер», Д. Січинського «Непереглядною юрбою», О. Духновича «Я
русин был, есть и буду».
Поширення набувають хорові твори великої форми. Їх тематика є
спорідненою з театральним мистецтвом. Звернення до поезії Т. Шевченка
допомагало втілити хвилюючі ідеї української громадськості того часу. Так
яскравим прикладом вокально-хорового жанру є кантати М. Лисенка – «Іван
Гус», «Іван Підкова», «Б’ють Пороги», «На вічну пам’ять Котляревського»,
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«На 50-ті роковини смерті Т. Г. Шевченка», «Радуйся, ниво неполитая».
Шевченківську тематику М. Лисенко розкриває у циклі «Музика до
“Кобзаря” Т. Шевченка».
Серед композиторів західної України, яка була у складі АвстроУгорської імперії слід назвати такі імена як М. Вербицький, І. Лаврівський,
І. Воробкевич, В. Матюк, А. Вахнянин, Д. Січинський. Провідним на той час
стає жанр хорової мініатюри. Представники перемишльської школи
М. Вербицький

та

І. Лаврівський

створюють

перші

зразки

хорових

композицій a capella на вірші українських поетів. Саме М. Вербицький
1862 р. на слова П. Чубинського написав патріотичний твір «Ще не вмерла
Україна», який став визначальним для державної української символіки,
оскільки є гімном незалежної України. Подібної значущості набули музичні
твори на поезії Т. Шевченка: М. Вербицький «Заповіт», І. Воробкевич «Огні
горять», Д. Січинський кантата-поема «Лічу в неволі».
Розвиток літератури та театру в другій половині XIX ст. сприяв
розвитку національної музики, що розвивалась в руслі народної пісенної
творчості. Першою «народно-національною оперою» [83, с. 356] в Україні
стала опера С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» (1862). Вона
має лірико-комічний напрям, однак поряд з цим має місце історикопатріотичний елемент – відголоски знищення Запорізької Січі, любов до Бога
та Батьківщини. Великий внесок в українську оперну творчість внесли
композитори: П. Сокальський «Облога Дубна», «Мазепа», «Майська ніч»;
П. Ніщинський музична картина «Вечорниці», М. Аркас «Катерина» (перша
опера по Т. Шевченко); А. Вахнянин «Купало», М. Вербицький «Підгоряни».
Особливий внесок в українське національне музичне мистецтво, а саме в
оперний жанр зробив М. Лисенко. В його творчості «повною мірою
сформувалася модель національної опери та її жанрові різновиди» [83,
с. 356]. Лірико-комічна опера «Різдвяна ніч», лірико-фантастична –
«Утоплена», історико-героїчна народна драма «Тарас Бульба», комічна опера
з сатиричними рисами «Енеїда», дитяча комічна опера «Пан Коцький»,
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«Коза-дереза», дитяча фантастична опера «Зима і Весна», опера-пародія
«Андріашіада», камерна лірична опера «Ноктюрн». Редакція М. Лисенком
опери

І. Котляревського

«Наталка

Полтавка»

надала

твору

великої

популярності та довгого сценічного життя. Оперні твори М. Лисенка стали
вершиною музичного втілення національної ідеї української культури цього
періоду та взірцем для композиторів ХХ століття. Образна сфера творів
відображала основні проблеми епохи.
У виконавському мистецтві, яке було пов’язано з поширенням
демократичних ідей, хоровий спів став провідним засобом виконавства. Крім
творів національної спрямованості хорові колективи виконували твори
західноєвропейських композиторів. Прикладом цього є виконання творів
Й. Гайдна: «Пори року», «Створення світу», «Сім слів Спасителя на Хресті»,
що є виявом ренесансної ознаки спирання на взірець. Національною ознакою
українського музичного мистецтва, яка склалася ще у попередні історичні
періоди, є взаємодія

західноєвропейських

традицій із вітчизняними

надбаннями, як фольклорного, так й церковного напряму.
Система символів та образів базується на провідній в той час
народницькій ідеології, тому основною тематикою доби національнокультурного відродження є класове розшарування селянства, революційна
боротьба народних мас проти соціального та національного гноблення. Образ
народу є головним. Духовна боротьба особистості з реальною дійсністю є
втіленням пізньоренесансного героя. Поряд з провідним образом народу
використовуються християнські та фольклорні символи й образи. Спирання
на античні ідеали в модифікованому вигляді втілилося в «Енеїді»
І. Котляревського, де митець гармонійно поєднав античний сюжет з подіями
української історії, використовуючи образи козацтва. Цей твір є прикладом
втілення циклічності, як одного з понять Відродження.
В системі опозицій провідними є воля – неволя, народ – влада,
іноземне – вітчизняне, що пов’язано з історичною належністю українських
земель до Австрійської та Російської імперій. Під іноземним поневоленням
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ще більше зростає цінність своєї культура, про що свідчить опозиція
пригнічення – зріст. Опозиція оптимізм – трагізм втілюється у надії на
щасливе існування самостійної держави супротив реальному поневоленню.
Наведений аналіз свідчить про те, що українське національне
відродження XIX ст. має ренесансні типологічні риси та відповідає основним
визначенням Відродження як епохи, типу світогляду, функції оновлення. У
такому вигляді національне відродження проникло в усі сфери духовної
культури українського народу та галузі мистецтва. Л. М. Моісєєнко зазначає,
що «Українська культура межі XIX-XX ст. почала функціонувати як цілісна
система, де в єдності діяли всі компоненти – наука, культура, мистецтво.
Вона зберегла єдність, національну спрямованість, спирання на традиції
минулого, як вітчизняного так і західноєвропейського та продовжувала свій
розвиток всупереч владі» [57, с. 64]. Вперше за всю історію України
вітчизняне мистецтво мало сплеск розвитку суто національної спрямованості.
Особливістю національно-культурного відродження України XIX ст. стало
об’єднання спільною національною ідеєю всіх видів мистецтва (особливо
літератури, театру та музики).
Так, період національно-культурного відродження України XIX ст. має
наступні ренесансні типологічні риси:
1. Циклічність (у зв’язку з нашаруванням старої феодальної системи
зі

стрімким

розвитком

капіталістичних

відносин

стадії

історичного розвитку знаходяться у поєднанні).
2. Взірцевість і принцип змагання (боротьба за самостійність як
перший етап на шляху до взірця – самостійна держава, щасливе
майбутнє).
3. Система ідеалів: культ держави (ідеал досягнення самостійності
– сутність національно-культурного відродження); культ людини
(антропологічна спрямованість, народницька ідеологія, людина
та її внутрішній світ); культ розуму (розвиток національної
освіти, створення університетів, розвиток історичної науки,
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фольклористики, мовознавства, етнографії); культ краси та
природи (реалізм в художньому мистецтві та літературі).
4. Система символів та образів (зв’язок з народницькою ідеологією
створює провідним образ народу; особистість у протиріччі з
дійсністю; ренесансна християнська та фольклорна символіка;
античні сюжети – «Енеїда» І. Котляревського).
5. Система опозицій (воля – неволя, народ – влада, іноземне –
вітчизняне, знищення – зріст, оптимізм – трагізм).
Наведений аналіз історичних діб від Київської Русі до ХХ ст. свідчить,
про те, що історія України в кожному своєму періоді має систему
типологічних рис Ренесансу, яка надає можливість стверджувати про
відродженнєву якість української культури та мистецтва. Це проявляється в
наявності у кожному історичному періоді систем ренесансних ідеалів та
опозицій. Так, спільними є ренесансні ідеали – культ держави, людини,
розуму, краси та природи. У зв’язку з цим типовою є символіка та тематика:
антична, козацько-лицарська, релігійна, фольклорна. Спирання на взірець і
принцип змагання стає національною ознакою. Спільними для всіх періодів є
опозиції: воля – неволя, іноземне – вітчизняне, народ – влада, пригнічення –
зріст, єдність – різноманітність, оптимізм – трагізм. В більшості періодів
існують опозиції: світське – церковне, єдність віри – конфесійність. Не є
спільними для всіх періодів наступні опозиції: порядок – свобода (Київська
Русь, Запорізька Січ), людина – Бог, земне – небесне (період національноївизвольної

боротьби).

Перелічені

ренесансні

типологічні

риси

за

багатовікову історію країни набули якості національної ознаки, що знайде
своє втілення в шостому історичному періоді – ХХ ст..
Аналіз відродженнєвих періодів історії України дає змогу виявити
стадії історичного циклу. Так період Київської Русі відповідає стадії зрілості,
Галицько-Волинського князівства – кризи, перебування українських земель у
складі Литви та Польщі – занепаду, доба національно-визвольної боротьби –
становлення

українського

відродження,

національно-культурного
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відродження – прояв зрілості. Таким чином, відбувається замкнення
історичного циклу, основою якого є періоди з ренесансними ознаками, що
надає українській історії відродженнєвого характеру.

1.3.

Новітнє Відродження в національному музичному мистецтві:

ознаки та періодизація
Класичні наукові труди не містять єдиного визначення Відродження.
Це пояснюється наявністю складних умов доби, що володіє ренесансними
ознаками. Але введення нового поняття потребує його визначення.
Визначення

Новітнього

Відродження

має

враховувати

особливості

історичних та національних закономірностей, світогляду, функції оновлення,
системи ідеалів, символів, опозицій. Визначені у дослідженні типологічні
риси Ренесансу, а також роль ренесансних процесів в історії мистецтва
України створюють умови для надання визначення Новітнього Відродження
українського національного музичного мистецтва.
Відродження постає як невід’ємна частина процесу історичного
розвитку національного мистецтва від часів Київської Русі, тому у ХХ –
початку ХХI ст. воно (Відродження), по-перше, набуває рис, узагальнення
минулого, по-друге, виходить на нові вершини з яких відкриваються як
перспективи майбутнього, так і осягненню піддається минуле.
Щодо поняттєвої сутності категорії Новітнє Відродження, то її
визначення має спиратися на типологічні риси Ренесансу з урахуванням
національної специфіки їх сучасного митецького трактування. Новітнє
Відродження вирізняє наявність таких типологічних рис встановлених в
дослідженні, як спирання та творче переосмислення взірців всесвітнього і
національного мистецтва; прагнення до державності (культ держави),
розвитку й оновлення національної мови; тяжіння до свободи особистості;
трактування митця як «універсального художника» (Е. Гарен); тяжіння до
ідеалу (культ розуму, людини, краси); система символів, опозицій.
Інтерпретація типологічних рис в межах Новітнього Відродження сягає
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нового рівня їх філософсько-культурного осмислення на підставі взаємодії
процесів узагальнення минулого й пророкування майбутнього, завдяки чому
завдання перетворення звичайного на ідеальне має функцію досягнення
кінцевої мети.
Ренесанс як тип світової культури постає взірцем у відтворенні
ренесансної особистості сучасної української культури. За визначенням
Е. Гарена характерною рисою епохи італійського Відродження є «прагнення
до бунту та розриву зі старою системою» [30, с. 34]. Загибель однієї епохи
стає початком формування нової, створюючи опозицію руйнівне – творче.
Народження нового світу стає можливим завдяки вцілілим одвічним ідеалам,
серед яких ідеали творчості, релігії, держави.
Спрямування

самосвідомості

до

майбутнього

створює

«вічне

сьогодення» Ренесансу, яке (за О. Г. Рощенко) крізь призму усвідомлення
минулого сприяє «відкриттю власної епохи в розумінні часу-простору» [145,
с. 291]. На думку дослідника, програмну, маніфестальну природу епохи
відбито в її назві. Продовжуючи наведену думку, доцільно стверджувати
визначення Новітнього Відродження як історичної доби.
Оскільки Новітнє Відродження категорія історична є необхідним
визначити хронологічні межі й стадії циклічного розвитку, що властиві його
змісту. Для виявлення ознак Новітнього Відродження важливо встановити
сутність Новітнього часу та його періодизації в історичній науці.
Спираючись на дослідження істориків О. Д. Бойка [18], С. Н. Буріна [20],
Ю. А. Горбаня [65], О. П. Іваницької [53], Г. Ф. Матвєєва [67], А. В. Мінаєва
[154], Л. М. Моісєєнко [57], З. C. Ненашевої [67], В. В. Павлюка [124],
Н. В. Пономарьова

[131],

О. І. Сича

[154],

А. Г. Слюсаренка

[120],

Ф. Г. Турченка [167], В. А. Шестакова [176] можна зробити висновок, що
епоха Новітньої історії вкладається у хронологічні межі ХХ – початок
ХХІ ст..
Новітнє Відродження українського музичного мистецтва є природнім
процесом, основи якого були закладені наприкінці ХІХ ст. Для визначення
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ознак Новітнього Відродження є необхідним поділення ХХ ст. на періоди. Їх
в історії України налічується п’ять. Л. М. Моісєєнко визначає їх так:
«перший (1900-1920) – перехідний між історичними добами ХІХ-ХХ ст.;
другий (1920-1930) – період кризи; третій (1930-1956) – період тоталітарного
панування сталінізму; четвертий – (1956-1987) – період стихійного
громадянського опору комуністичному режимові засобами культури і
мистецтва; п’ятий ( з 1987) – період національного оновлення» [57, c. 65].
Важливим є визначення кінцевої дати останнього періоду, який доцільно
завершити 2000 роком, оскільки останнім 16 рокам сучасної історії науковці
не дають остаточної оцінки. О. І. Сич, А. В. Мінаєв вважають, що «на
історичні події цих років необхідно споглядати зі сторони пройденого часу,
які повинні “відстоятися”, достатньо віддалитися від сьогодення, щоб
історики могли дати їм найбільш вірну оцінку» [154, c. 143].
У розвитку Новітнього Відродження української національної культури
історичні періоди ХХ ст. відповідають стадіям історичного циклу. Перший є
зрілістю, другий – кризою, третій та четвертий – занепадом, п’ятий –
зародженням нового етапу розвитку. Проголошення незалежності України у
1918 р. та отримання самостійності у 1991 р. створюють арочний зв’язок між
собою. Цім подіям передував факт бунту, повстання (як в італійському
ренесансі), який є вимогою для зміни системи та світогляду. Особливість
Новітнього Відродження українського музичного мистецтва ХХ ст. полягає у
наявності двох хвиль розвитку. Так, 1918 рік є вершиною першої хвилі
Новітнього Відродження національного музичного мистецтва, 1991 – є
початком другої. Історичні періоди між двома подіями характеризуються
кризою та занепадом українського мистецтва і культури, що проявляється у
черговому знищенні всього українського від мови до самої людини. Всупереч
цьому фактору українська культура як живий організм в неможливих для
виживання умовах продовжувала існувати та боротися за життя.
Перший період ХХ ст. (1900-1920 рр.) пов’язаний із соціальнополітичними,

економічними

змінами.

В

цей

час

українські

землі
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продовжували знаходитися під владою двох монархій – Австро-Угорською та
Російською. За рівнем розвитку провідних галузей великої промисловості,
концентрації монополізації капіталу Україна займала одне з перших місць у
Російській імперії. В перші десятиріччя відбувався бурхливий розвиток
капіталізму, швидке зростання робітничого класу, що призвело до зростання
національної свідомості української інтелігенції, появи політичних партій та
організацій. Досягнення ідеалу Української соборної держави, як втілення
ренесансного культу держави, було головним завданням діячів національновизвольного руху наприкінці ХІХ – початку ХХ ст..
Ренесансний ідеал культ розуму проявляється в активному розвитку
освіти та науки. Професіоналізація мистецтва призвела до розвитку
музикознавства (етнологія, фольклористика, критика, музична педагогіка).
З’являються перші музично-теоретичні підручники та посібники, праці з
історії музики, окремі наукові статті в журналах.
Культ людини знаходить своє втілення у всіх галузях мистецтва.
Акцентування уваги митців на внутрішній світ людини та її почуття втілює
ренесансний ідеал антропоцентризму. Значне місце займала література, яка
впливала на розвиток театрального та музичного мистецтва, особливо
вокально-хорового, як засіб втілення соціокультурних, художньо-естетичних
ідей.

Більш

різноманітною

стала

тематика

української

літератури.

Провідними були гострі соціальні питання того часу, які стосувалися всіх
верств населення. Оспівувалась доля людини, боротьба з існуючим укладом,
розкривалась його сутність. Серед видатних письменників та поетів того часу
є В. Вінниченко, М. Коцюбинський, Л. Українка, О. Олесь.
В образотворчому мистецтві культ людини й культ краси та природи
проявився у жанрі портрету та пейзажу провідних художників – І. Труша,
Федіра та Василя Кричевських, О. Новаківського. Історична та побутова
тематика відобразилася у картинах І. Їжакевича, О. Мурашка. Напрям
експресіонізму представляли художники О. Богомазов, І. Нартута. Модерн –
К. Малевич. Футуризм – брати Бурлюки.
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На початку ХХ ст. значно зросла роль українського професійного
театру. Його засновниками були М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий,
П. Саксаганський, М. Садовський, М. Заньковецька. Основною метою театру
було пропагування національних ідей, реалістичне зображення тяжкого і
героїчного історичного минулого українського народу, розкриття соціальних
протиріч суспільства, виховання оптимістичного погляду у майбутнє. Крім
вітчизняних авторів у репертуарі українського театру були твори зарубіжних
авторів: Л. Толстого, А. Чехова, У. Шекспіра, Ф. Шиллера. Спирання на
кращі зразки як вітчизняної, так і західноєвропейської культури свідчить про
втілення взірцевості як ренесансної риси.
Оперний театр став базою для розвитку вітчизняного музичнодраматичного мистецтва, що сприяло підвищенню майстерності вітчизняних
виконавців. Репертуар театру складали опери українських та зарубіжних
майстрів,

що

відігравало

просвітницьку,

ідеологічну

роль.

Зріст

професійного рівня мистецтва призвів до необхідності відкриття творчих
закладів: музично-драматичної школи, яку заснував у Києві М. Лисенко
(1904), «Товариства українських акторів», яке організував І. Мар’яненко
(1915). У Львові відкрився оперний театр (1900) та вищий музичний інститут
імені М. Лисенка (1907), а перший постійний драматичний театр був
заснований у Києві М. Садовським (1907).
Музичне мистецтво України початку ХХ ст. продовжує тенденції
розвитку започатковані у ХІХ ст., що пов’язано з творчою діяльністю
М. Лисенка. О. Козаренко вважає, що «перша третина ХХ ст. є періодом
становлення національного стилю» [75, c. 144]. Ф. Колесса, О. Кошиць,
М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий не зважаючи на національні утиски,
продовжували працювати в жанрі хорової обробки, яка досягає рівня
високохудожньої оригінальної авторської інтерпретації. Хорова музика та
виконавство стають провідними напрямами музичного мистецтва.
Ренесансні ідеали проявляються майже в усіх хорових жанрах. У
хоровому доробку значне місце мав жанр хорової п’єси ліричного та лірико-
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пейзажного напряму. Радісне, світле світосприйняття природи втілює
ренесансний ідеал культ краси та пізнання природи, що відображається у
творах М. Леонтовича «Літні тони», Я. Степового «Тече вода з під явора»,
«Садок вишневий», «Дві хмароньки» й «Арфами, арфами». Продовжують
свою творчу працю в галузі хорової музики такі композитори як В. Матюк,
І. Воробкевич, А. Вахнянин, О. Нижанківський.
Ренесансна
використовується

система

символів

композиторами

та

образів

цього

періоду.

у

повному

Весняна

обсязі

тематика

відображається в творах К. Стеценка «Знов весна», «Веснонько-весно».
Козацько-лицарська тематика проявляється у поемі композитора «Рановранці новобранці». Наявність античних сюжетів є яскравим проявом
ренесансного ідеалу прославлення античності в модифікованому виді. Взятий
за основу античний сюжет має перетворення, що втілює ренесансне поняття
циклічності мистецького розвитку. Яскравими прикладами є опери «Енеїда»
М. Лисенка (1910), «Еней на мандрівці» Я. Лопатинського (1912), хор
«Прометей» К. Стеценка. Християнська тематика є основою розвитку
духовної музики, де з появою української автокефальної православної церкви
(УАПЦ) з’являються нові духовні твори. Серед них Літургія І. Золотоустого,
частини всенічної та молебен М. Леонтовича, Літургії, всенічна та панахида
К. Стеценка, Служба Божа П. Січинського.
Окреме місце займають твори визвольної, громадської тематики, яка
продовжує традиції ХІХ ст. Серед них твори: К. Стеценка кантата
«Єднаймося», хорові твори «Сон»; Д. Січинського «Пісне моя», «Даремне
пісне», «Непереглядною юрбою»; С. Людкевича кантата «Кавказ», «Останній
бій», «Хор підземних ковалів». В цих творах оспівується головна
національна ідея – єднання нації.
Оперна творчість українських композиторів відзначилась появою
шедеврів української опери початку ХХ ст. Б. Підгорецького «Купальна
іскра» (1901), Д. Січинського «Роксолана» (1908), М. Лисенка «Енеїда»
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(1910), камерна опера «Ноктюрн» (1912), незакінчена опера М. Леонтовича
«На русалочий Великдень» (1919).
Система опозицій як ренесансна типологічна риса продовжує існувати
й розвивається в українському Новітньому Відродженні. Провідними є
опозиції воля – неволя, іноземне – вітчизняне, що пов’язано з недосяжністю
державності. Головною є ренесансна тема протиріч між високим ідеалом і
дійсністю – стверджує опозицію оптимізм – трагізм. Заборона владою на
розповсюдження

українського

фольклору

як

національного

чинника

народжує опозицію індивідуальність – влада. Композиторська діяльність в
духовній сфері у зв’язку з бажанням молитися Богу на рідній мові породжує
опозицію єдність віри – конфесійність, як це відбувалось в часи
Відродження, коли від католицької гілки християнства виокремився
протестантизм. В духовній музиці проявляється опозиція теоцентризм –
антропоцентризм, людина – Бог, що проявляється у зануренні людини до
глибин душі щодо свого існування.
Так, перший період ХХ ст. (1900-1920 рр.) має такі ренесансні
типологічні риси:
1. Взірцевість і спирання на попередній досвід (вітчизняні й
західноєвропейські зразки – композиторські тенденції, опери,
театральні п’єси).
2. Принцип змагання (боротьба й рух до ідеалу – постійна риса
ХХ ст.).
3. Циклічність

(модифікація

античних

сюжетів

–

«Енеїда»,

«Прометей»).
4. Система ідеалів: культ держави (ідеал української соборної
держави, тяжіння до якої відбувається на протязі всього ХХ ст.);
культ людини (внутрішній світ і почуття людини, зв’язок людини
з Богом); культ розуму (продовження розвитку освіти та науки,
поява музичної педагогіки та критики); культ краси та природи
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(оспівування краси рідного краю в поезії, музиці, образотворчому
мистецтві).
5. Система

символів

(античні

сюжети,

фольклорні

образи,

християнська тематика).
6. Система опозицій (воля – неволя, іноземне – вітчизняне,
оптимізм – трагізм, індивідуальність – влада, єдність віри –
конфесійність, теоцентризм – антропоцентризм, людина – Бог).
Політичні зміни розпочали другий період ХХ ст. (1920-1930 рр.) в
історії України (1920-1930 рр.), що має риси соціально-політичної кризи.
Незадоволення існуючою владою переросло в загальнонаціональну кризу, що
призвело до соціального вибуху в лютому 1917 р., наслідком якого було
повалення російської монархії. Наявність кризи свідчить про остаточне
завершення історичної доби національно-культурного відродження України
ХІХ ст. 1918 рік міг стати доленосним для України, він дав шанс на
отримання самостійності. Державність у вигляді Центральної Ради та
проголошення

Української

Народної

Республіки

під

керівництвом

М. Грушевського повинні були зробити Україну сильною європейською
державою з високим рівнем культури. Здавалось, що культ держави, до
якого прагнула нація впродовж всіх історичних періодів, втілився в
реальність. Але перша за довгі століття спроба дістати довгоочікуваної
незалежності закінчилася невдачею. Панування режиму комуністичної влади
розпочало період жорстокого тиску на український народ (заборона
української мови, культури, боротьба з національними проявами).
Не дивлячись на кризовий стан Української республіки після
громадянської війни (економічний занепад, голод 1921-1923 pp.), політика
радянської влади в галузі культури 20-30-х роках ХХ ст. проводилась під
назвою «культурної революції» [18, c. 378]. Ренесансний культ розуму в
такій політичній ситуації мав докорінно трансформований вигляд. В
скорочені строки основним завданням було перевернути світогляд українців,
створити нову радянську інтелігенцію. Мистецтво та освіта повинні були
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стати інструментом ідеологічного впливу на народні маси. За словами
М. Ю. Ржевської «категорія “національне” вийшла з соціально-політичного
обігу і стала негативним поняттям» [141, c. 81]. Розвивалась переважно
професійно-технічна освіта, середня спеціальна та вища школа. Осередком
наукової діяльності стала тодішня столиця Радянської України місто Харків,
де знаходилась Всеукраїнська академія наук керівниками якої були академіки
В. Вернадський, Д. Заболотний, В. Липський.
Кризовий стан суспільства відобразився й на культурному ґрунті.
Розкол суспільства, зумовлений революцією 1917 р. призвів до кризи
мистецького
«радикальний

життя.
та

У

літературі

чітко

окреслилося

помірковано-консервативний»

[18,

два

c. 404].

напрями:
Перший

ґрунтувався на синтезі модерністських впливів європейської культури та
соціального замовлення новоствореної пролетарської держави (творчість
В. Блакитного, В. Сосюри, П. Тичини, Г. Михайличенка, В. Чумака). Другий
– прагнув зберегти професійні та мистецькі надбання попередніх поколінь
(М. Драй-Хмара, М. Зеров, М. Рильський, М. Хвильовий). Вони наполягали
на необхідності базувати новітній літературний процес на творчому
переосмисленні національних традицій, класичних зразків світової культури,
розкритті прекрасного у людині, що є свідченням їх приналежності до митців
ренесансного типу. Основою творчості цього напряму був культ людини в
нових суспільно-політичних умовах. Суперечливою ознакою культурного
відродження радянської України стало продовження гуманістичних традицій
Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, О. Кобилянської, М. Коцюбинського.
Як і в попередній історичний період література, театр та музичне
мистецтво були поєднані спільною ідеєю. Розвиток нового напряму в
драматургії

значною

мірою

пов’язаний

з

творчістю

письменника

В. Винниченка, де відбилися суперечливості соціально-політичного життя
України того часу. Широку палітру взаємозв’язків між людиною і новою
дійсністю відображала драматургія М. Куліша.
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Образотворче мистецтво розвивалося у тенденціях попереднього
періоду. У жанрі монументального живопису визначилися М. Бойчук та його
учні – І. Падалка, В. Седляр, О. Павленко, які поєднували національні
традиції авангардними прийомами. Провідною залишається історична
тематика

(М. Самокиш),

краса

рідного

краю

(пейзажі

М. Бурачки,

Г. Світлицького), людина (портрети М. Жука).
Музичне мистецтво спиралося на традиції народної пісенності,
музичної школи М. Лисенка і нової європейської стилістики, закладеної
творами

Р. Вагнера,

Р. Штрауса,

М. Равеля,

О. Скрябіна,

Е. Гріга.

Багатожанровість, орієнтація на великі музичні форми, стало основними
рисами музичного мистецтва. Мали місце ідеологічна спрямованість та
монументальна пропаганда. Тематика хорових творів різноманітна –
розкриває соціально-політичний стан країни. Серед них: П. Козицький «Все
упованіє моє», «Плач Ярославни», «Голод», цикл «Червоний заспів»,
Л. Ревуцький «Гукайте ix», Г. Верьовка «Нехай собі да й шумлять дуби»,
М. Вериківський «На майдані», «1905 рік», «Реквієм пам’яті М. Лисенка»,
«Реквієм пам’яті М. Леонтовича», В. Верховинець «Жалібний марш» (на
пам’ять К. Стеценка), Л. Ревуцький хор-монолог «Ой чого ти почорніло».
Розвиток кантатно-ораторіального жанру відбувається у творчості
Л. Ревуцького, що яскраво відображається у його кантаті-поемі «Хустина» на
вірші Т. Шевченка (1923) та вокально-симфонічній поемі «Щороку» на вірші
О. Олеся (1924). Робота композитора надала приклад втілення у творах
великої форми не тільки героїко-епічних образів, але й щирої лірики.
Автором першої української ораторії «Дума про дівку-бранку Марусю
Богуславку» є М. Вериківський (1923). У 1933 році композитор працює над
ораторією «Дванадцять» та «Іван Гус» на вірші Т. Шевченка. Звертання до
творчості Кобзаря стає національною рисою. Свідченням цього є створення у
1934 р.

кантати

«Заповіт»

С. Людкевича

Б. Лятошинського з однойменною назвою.

та

у

1939 р.

кантати
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У другій половині 20-х – на початку 30-х рр. зріс інтерес до опери,
з’явилися

самобутні

твори

в

цьому

жанрі:

Б. Яновський

«Дума

чорноморська», Б. Лятошинського «Золотий обруч», «Щорс». Присвячені
125-річчю

Т. Шевченка

опери:

Г. Жуковський

«Марина»

(1938),

М. Вериківський «Сотник» (1938). Існуючи в рамках політичних вимог та
ідей опера зайняла своє чільне місце у мистецтві того часу. «Видовищність»
[64, c. 378] стала основним художнім принципом культури 30-років поряд з
«агітаційно-масовим» [64, c. 378].
З розвитком монументальних жанрів відбуваються зміни у жанрі
хорової обробки. Провідними митцями цього напряму були Л. Ревуцький,
Ю. Мейтус, М. Коляда. Спільним для них є використання партії фортепіано
як засобу виразності. Лінія супроводу набуває самостійного розвитку, що
значно розширює втілення емоційного змісту обробки. Це простежується в
творчості Л. Ревуцького, де поряд з традиціями попередніх поколінь
композиторів він створив тип вільної обробки з широким використанням
різних видів поліфонії та сучасної гармонії. Вплив монументальності на
фольклорні джерела призвів до інструменталізації хорової обробки. Серед
таких обробок «Дід іде», «Ой, у полі вітер віє», «Про Кармелюка», «Три
веснянки». У творчості Ю. Мейтуса – збірка «П’ять українських народних
пісень», у М. Коляди – «Ой, у лісі на ялині».
Прояв ренесансного культу краси та природи поєднується з
використанням ренесансної системи символів та образів. Для цього
історичного періоду характерним є використання символіки пір року
(вокально-симфонічна

поема

Л. Ревуцького

«Щороку»),

фольклорної

тематики (Л. Ревуцький цикл «Три веснянки», хорові обробки Ю. Мейтуса,
М. Коляди, П. Козицького, М. Вериківського). У зв’язку з ідеологічною
спрямованістю зовсім не використовується антична та християнська
символіка. Намагаючись пристосуватись до нових провладних вимог
композитори продовжували зберігати та збагачувати музичну скарбницю.
Провідною залишається тематика національної свідомості, соціально-
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політичні

суперечливості,

що

характеризує

цей

період

як

Новітньовідродженнєвий. Лицарська символіка відбивається в оспівуванні
національних героїв («Про Кармелюка» Л. Ревуцького).
Система

опозицій

цього

періоду

пов’язана

з

особливостями

історичного розвитку, а саме протистояння з владою продовжує існування
опозицій воля – неволя, влада – народ, порядок – свобода, оптимізм –
трагізм.
Так,

другий

період

ХХ століття

(1920-1930 рр.)

має

наступні

ренесансні типологічні риси:
1. Взірцевість та спирання на попередній досвід (незважаючи на
розкол в творчому середовищі спирання на вітчизняні та
західноєвропейські зразки залишається незмінним).
2. Принцип змагання (боротьба та рух до ідеалу, національної
свободи – незмінна риса ХХ ст.).
3. Система ідеалів: культ держави (тяжіння до ідеалу не згасає);
культ

людини

(внутрішній

світ

і

почуття

людини,

її

взаємовідносини з реальністю); культ розуму (розвиток освіти та
науки в рамках нової ідеології); культ краси та природи
(незмінність оспівування краси рідного краю в образотворчому
мистецтві, поезії, музиці).
4. Система символів (антична та християнська тематика відсутні,
фольклорні образи – нечисельні, лицарська, героїко-історична
тематика – провідна).
5. Система опозицій (воля – неволя, влада – народ, порядок –
свобода оптимізм – трагізм).
Третій період в українській історії ХХ ст. (1930-1956 рр.) стає
руйнівним для української нації. Він розпочинає тривалий час тоталітарного
панування сталінізму, який є причиною занепаду української культури. Вже
у 1926 р. почалося фізичне знищенням кращих представників української
інтелігенції.

Розпочалася

доба

«розстріляного

відродження»

[57],
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кульмінацією якої став голодомор 1932-1933 рр. Значна частина української
інтелігенції, письменників, поетів, діячів культури, науки й мистецтва
загинула в сталінських тюрмах і концтаборах. Жертвами репресій стали
найяскравіші митці – М. Бойчук, К. Буревій, М. Вороний, Л. Гомін, М. Зеров,
Г. Косинка, М. Куліш, Л. Курбас, М. Хвильовий, Д. Фельківський.
У галузі народної творчості вершини свого розвитку за минулі століття
досягло кобзарське виконавство, що пов’язано з висвітлюванням соціальноісторичних подій життя народу. Провідними фольклорними жанрами
кобзарів були думи, історичні пісні, твори на вірші Т. Шевченка, авторські
пісні різної тематики. Однак крім соціальної теми кобзарі широко
висвітлювали суто національну українську ідею, тому це спричинило
знищення сталінським режимом кобзарства як ідейно-культурної верстви
української нації.
В той час, коли в східній Україні відбувалось знищення сталінським
терором української культури, у західній цей процес відбувався з боку
Польщі, Румунії та Чехії, між якими була поділена територія нашої країни.
Це

стосувалось

національного,

культурного,

релігійного

питання

(протистояння православної церкви з католицькою та греко-католицькою).
Як і на сході, на західних землях руйнувались церкви, український народ був
підданий жорстоким репресіям. Об’єднання західної та східної України у
1939 р. у складі Радянського Союзу було, з одного боку, визначною подією
для української державності й національної єдності, з іншого – відбулось
протистояння західноукраїнського населення й комуністичної влади, як
боротьба

за

незалежність

Батьківщини.

Культ

держави

знов

стає

недосяжною метою. Всі процеси розвитку нації гальмувалися, що негативно
відобразилося в усіх галузях суспільного життя.
Культ розуму, як ренесансна риса, своєрідно втілився в цей період.
Освітня галузь продовжувала роботу над ліквідацією неписемності.
Індустріалізація

вимагала

розвитку

технічних

та

природничих

спеціальностей. Гуманітарний напрямок був на другом місці, що негативно
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відобразилося на суспільній культурі населення. Наукова діяльність
розвивалась в напрямку фізики, медицини. Гуманітарна галузь була
підпорядкована ідеології.
Розвиток художнього мистецтва гальмувався ідеологічною цензурою,
що призвело до зупинки творчої діяльності митців. Продовжували писати
вірші П. Тичина, М. Бажан. У драматургії проявив себе О. Корнійчук
(«Загибель ескадри»). Але можливість на вільну творчість вони не мали.
Істотний внесок у образотворче мистецтва цього періоду внесли художники і
скульптори – А. Монастирський, О. Новаківський, І. Труш.
Поява асоціації пролетарських музикантів України (АПМУ, 1928 р.) й
розпочата

антирелігійна

компанія

заборони

акапельної

музики

як

церковщини негативно сказалося на розвитку хорової музики. Панування
масово-патріотичних жанрів призвело до самоліквідації багатьох хорових
колективів, збідніло сферу композиторської діяльності. Проникнення
сталінського режиму в музичну сферу та поява у 1932 р. Спілки композиторів
України, спричинило політичний тиск на творчий процес, пригнічення
творчої індивідуальності, вихолощення її національного духу.
Монументальність як ознака часу відобразилась на музичному
мистецтві. Тематика державних замовлень, яка припадала на жанр масової
пісні-маршу, була виробничо-індустріальна, військово-патріотична або тема
щасливого комуністичного майбутнього. Музика створювалась у тенденції
парадності, святковості, прославлення влади, що було проявом «плакатного
стилю» [64, c. 18], а це потребувало великих за чисельністю колективів. Такі
умови музичного мистецтва призвели до десятилітньої творчої паузи (з 1928
по 1938 рр.) в доробку М. Вериківського, П. Козицького, Л. Ревуцького.
Творчий актив у 30-ті рр. складали переважно харківські композитори –
К. Богуславський,

В. Борисов,

Д. Клебанов,

M. Коляда,

В. Костенко,

Ю. Мейтус, М. Тіц. Серед творів провладної тематики кантата Д. Клебанова
«Три оди Дніпрельстану» (1932), М. Вериківського «Жовтнева кантата»
(1936), Б. Лятошинського «Урочиста кантата» (1938).
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Об’єднання українських земель зіграло велику роль у музичному
мистецтві. До Львівського відділення Спілки композиторів України увійшли:
В. Барвінський,

Є. Козак,

Ф. та М. Колесса,

А. Кос-Анатольський,

С. Людкевич, Р. Сімович, А. Солтис. Завдяки державній підготовці до 125річчя з дня народження Т. Шевченка та 85-річчя від дня народження
І. Франка з’являються твори М. Вериківського «Світе ясний» (1938),
Я. Левіна «На вгороді коло броду» (1939), Ф. Надененка (лірична сюїта
«Закувала зозуленька», «Барвінок цвів», «На вгороді коло броду»),
О. Андреєвої «Наймичка» (1939), Г. Фінаровського «Ой чого ти почорніло»
(1941).

До

ювілею

I. Франка

кілька

хорових

творів

написали

Б. Лятошинський «Як почуєш вночі», «Коли студінь потисне», Г. Верьовка
«Не забудь юних днів», «Semper idem», «Обриваються звільна вci пута».
Великі збитки понесла Україна під час Другої Світової війни. Саме в
цей час відбулося зростання свідомості та віри народу в свої сили,
концентрація українських земель в межах однієї держави. Життя народу в
повоєнний час значно ускладнив голод 1946-1947 років й розпочатий до
війни репресивний рух радянської влади.
Панування

тоталітарного

режиму

негативно

відобразилося

на

вітчизняному хоровому мистецтві, яке в 40-ві роки ХХ ст. було представлено
не великою кількістю митців. Серед них, Б. Лятошинський, який створив
хори на вірші Т. Шевченка «Тече вода в синє море», «Із-за гаю сонце
сходить», цикл на вірші О. Пушкіна «Пори року» (1949). Хорова творчість
С. Людкевича представлена багатьма хоровими творами серед яких хор
«Восени» на слова І. Франка (1940), «Гей, слов’яни» (1949). К. Данькевич
створив хор «До Червоної армії» на слова В. Сосюри (1942), Г. Верьовка
хори «Не забудь юних днів» (1941), «Клятва» (1942), «Пісня про Хрещатик»
(1944),

А. Штогаренко

–

симфонію-кантату

Г. Майборода – кантату «Дружба народів» (1948).

«Україно

моя»

(1943),
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Оперний
М. Вериківський

жанр

цього

періоду представлений

«Наймичка»

(1942),

«Втікачі»

такими

(1948),

творами:
Ю. Мейтус

«Гайдамаки» (1940-1941).
Дія тоталітарної держави в цей історичний період «консервує» [18,
c. 510] всі досягнення як української так і світової культури, система
ренесансних типологічних рис не втілюється в повній мірі. Її окремі складові
втілюються у творах митців зручної та дозволеної владою тематики.
Ідеологічний терор тоталітарного режиму наприкінці 40-х на початку 50-х
років не зупинив процес духовного розвитку української культури того часу.
Твори композиторів на вірші О. Пушкіна, Т. Шевченка. Твори лірикопейзажного характеру. В цей час єдиним ренесансним принципом існування
є змагання, яке відображається як рух особистості до свободи крізь боротьбу.
Посилення контролю над творчим процесом створює основну опозицію того
часу: індивідуальність – влада.
Третій період ХХ ст. (1930-1956 р.) не дивлячись на ознаки глибокого
занепаду має ренесансні типологічні риси, які залишаються актуальними в
творчому середовищі. Так, серед них:
1. Взірцевість й спирання на попередній досвід.
2. Принцип змагання.
3. Система ідеалів: культ держави залишається національною
ознакою; культ людини – проявляється у наявності незламної
творчої інтелігенції, що боролася з тоталітаризмом; культ розуму
(втілення нової ідеології в радянське суспільство, розвиток
професійно-технічної

освіти);

культ

краси

та

природи

проявляється в мистецтві завдяки зверненню митців до одвічної
теми – краса рідного краю, краса людської душі.
4. Система символів та образів (антична та християнська тематика
відсутні, фольклорні образи – нечисельні, лицарська й героїчна
тематика – провідна).
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5. Система опозицій (воля – неволя, влада – народ, порядок –
свобода оптимізм – трагізм, індивідуальність – влада).
Четвертий період ХХ століття (1956-1987 рр.) – продовжує стадію
занепаду в історичному циклі ХХ століття. Це період боротьби культурної
еліти з владою. Сутність кардинальних змін, що почалися після смерті
диктатора (5 березня 1953 року), полягала у лібералізації всього суспільного
життя. Було поставлено питання про необхідність «припинення політики
культу особи» [18, c. 511]. Характерними рисами цього періоду були
припинення компанії проти націоналізму, уповільнення процесу русифікації
в різних сферах суспільного життя.
В системі ренесансних ідеалів культ держави (прагнення до
державності) залишається в «законсервованому» вигляді. Ренесансна риса
культ людини набуває відродженнєвого характеру. Період «хрущовської
відлиги» [18, c. 529] сприяв розширенню творчої діяльності, відбулося
тимчасове пом’якшення цензури, реабілітація відомих діячів культури –
В. Антоненка-Давидовича, М. Годованця, О. Ковіньки, З. Тулуба. Загалом
відбувалося чергове пробудження громадської активності та національного
відродження після майже 30-ти річного провалля. «Шістдесятники» [18,
c. 529] прагнули відновити втрачену національну традицію. Серед них поети
М. Вінграновський,
І. Світличний,

І. Драч,

В. Симоненко,

Л. Костенко,
В. Стус,

В. Марченко,
В. Чорновіл.

Л. Танюк,

Усвідомлення

необхідності докорінного оновлення суспільного життя призвело до пошуку
митців нових форм творчого самовиразу (О. Гончар «Собор», «Циклон»,
М. Стельмах «Дума про тебе», «Чотири броди», поезія І. Драча, Б. Олійника,
Д. Павличка, твори П. Загребельного). Але період, що давав надію на
відродження тривав не довго, знов починається політична хвиля боротьби з
інакодумцями більшість з яких були репресовані.
Як і в попередніх історичних періодах втілення культу розуму
відбувається в галузі освіти, яка зазнає де яких змін. Так у 1953 році введено
обов’язкову шкільну 8-річну освіту. Створюються школи-інтернати для
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сиріт, інвалідів, дітей з малозабезпечених родин. У вищих навчальних
закладах збільшується кількість бажаючих навчатись заочно, що суттєво
знизило рівень фахової підготовки. Суттєвим недоліком залишається
ідеологізація

навчання.

Наукова

діяльність

розвивалася

в

галузі

космонавтики, кібернетики.
В образотворчому мистецтві основною темою є героїзм, патріотизм
воїнів Великої Вітчизняної війни (картини С. Бесєдіна, В. Костецького,
Т. Яблонської).
У музиці відбувається значний зріст композиторської діяльності у всіх
жанрах. Фактура хорової тканини поліфонізується, використовуються новітні
засоби гармонічної мови, стає багатоплановою мелодика, яка бере початок з
українського музичного фольклору, тембральна драматургія та хорова
інструментовка

продовжує

традиції

М. Леонтовича.

Композиторська

творчість 60-х років пов’язана з такими іменами як: В. Губаренко, Л. Дичко,
В. Кирейко, Г. Майборода, В. Сильвестров, М. Скорик, А. Штогаренко. Їх
митецька діяльність тісно пов’язана з оперно-хоровою творчістю. Так,
оперний жанр продовжує свій розвиток і представлений у творчості
К. Данькевича «Богдан Хмельницький» (1951), Г. Майбороди «Мілана»
(1957), «Арсенал» (1960), «Тарас Шевченко» (1964), «Ярослав Мудрий»
(1973), В. Губаренка «Загибель ескадри» (1966), В. Кирейка «Лісова пісня»
(1957), «У неділю рано» (1966), «Марко в пеклі» (1966).
Тематика кантатно-ораторіальний жанру була різноманітною, оскільки,
з одного боку, відповідала ідеологічним завданням влади, з іншого,
розкривали теми визвольної боротьби українського народу, що призвело до
створення

новаторських

вокально-симфонічних

композицій:

Л. Дичко

«Червона калина» (1968), М. Скорик кантата монолог філософської
спрямованості «Людина» (1964), Л. Колодуб «Переяславська рада» (1954),
Г. Майборода вокально-симфонічна поема «Запорожці» (1954), К. Данькевич
ораторія «Жовтень» (1958), кантата «Зоря комунізму над нами зійшла»,
«Дума про Україну» (1964), В. Кирейко «Пам’яті Кропівницького» (1965).
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Хорова творчість І. Шамо представлена циклами «Летять журавлі», Чотири
хори на вірші І. Франка, «Карпатська сюїта».
В цей період зростає інтерес українських митців до хорової акапельної
музики, відроджуються традиції композиторів ХІХ – поч. ХХ ст., що
відображається у створенні обробок народних пісень та оригінальних
хорових творів: В. Губаренко поема «Любіть Україну» на слова В. Сосюри;
Б. Лятошинський хори на слова О. Фета (1961), на слова М. Рильського
(1964), цикл «З минулого» (1966); С. Людкевич «Сонце заходить» на слова
Т. Шевченка,

Г. Майборода

«П’ять

хорових

прелюдій»

на

вірші

М. Рильського, «Хорові прелюди» на вірші В. Сосюри; В. Кирейко «Ах, поля
поля», «Видя житиє сего я горе» на вірші Г. Сковороди. Характерною
ознакою є звернення до лірико-пейзажної, лірико-філософської тематики, до
творчості видатних поетів.
Звернення композиторів до національного фольклору відбувалося на
новому якісному рівні. Композитори – представники «Нової фольклорної
хвилі» відроджують прадавні пласти народної творчості створюючи на
основі поетичних першоджерел власні музичні теми забарвлюючи їх
сучасними ритмоформулами та гармонічними сполуками. Не дивлячись на
плакатність та ідеологічну спрямованість замовлень відбулося відродження
звернення композиторів до українського фольклору. М. Скорик «Весна»
(1965), Л. Дичко «Червона калина» (1968). До жанру обробки української
народної пісні звертались С. Людкевич, Г. Майборода, Є. Козак.
Особливістю 70-80-х років ХХ ст. є поява камерних хорових
колективів, які мали змогу виконувати на високому рівні твори як
композиторів минулого так і сучасності. У зв’язку з цим відбувається синтез і
взаємозбагачення композитора та «виконавця». 70-80-ті роки стають
плідними для Л. Дичко, Є. Станковича, В. Бібіка, І. Карабиця, В. Губаренка,
М. Кармінського. Їх творчість відрізняється мікстом музичних надбань від
монодії до авангарду, жанровим синтезом (поема-симфонія, опера-ораторія,).
Л. Дичко розширює жанрові можливості хору внаслідок цього з’являються
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симфонія для хору a cappella «Вітер революції» (1976), кантати «Пори року»
(1973), «Карпатська» (1974), «Сонячне коло» (1975), «Весна» (1980). У
доробку Є. Станковича симфонія «Я стверджуюсь» (1976), опера «Цвіт
папороті» (1978). Хорова творчість В. Бібіка представлена кантатою «Дума
про Довбуша» (1975), циклом «П’ять хорів» (1975) за романом Ю. Бондарева
«Горячий снег», «Хорові картини» (1975). Відбувається відродження жанру
хорового концерту у доробку І. Карабиця – концерт для хору, солістів і
симфонічного оркестру «Сад божественних пісень» на вірші Г. С. Сковороди
(1971). Оперна творчість В. Губаренка представлена операми «Мамаї» за
п’єсою Ю. Яновського «Дума про Британку» (1969), «Відроджений травень»
(1974),

«Крізь

полум’я»

(1975),

«Вій»

(1979-1980).

Оперний

жанр

продовжують опери М. Кармінського «10 днів, що сколихнули світ» (1970),
Г. Майбороди «Ярослав Мудрий» (1973), Л. Колодуба «Дніпровські пороги»
(1977), опера-ораторія І. Карабиця «Київські фрески» (1982). Першим
зразком хорової опери acappella став твір І. Шамо «Ятранські ігри» (1978).
На фоні ідеологічної спрямованості у четвертому періоді ХХ ст.
відбувається

деяке

пробудження

національної

культури

з

ознаками

ренесансних типологічних рис. Серед них:
1. Принцип змагання – неодмінна риса століття (діяльність
«Шістдесятників»).
2. Взірцевість й спирання на попередній досвід проявляється у
поверненні до фольклорних традицій та вітчизняних митців
минулого – Г. Сковорода, Т. Шевченко, І. Франко, М. Леонтович,
що призвело до появи нефольклорного напряму композиторської
діяльності.
3. Система ідеалів: культ держави залишається як неосяжна
вершина;

культ

людини

проявляється

у

феномені

«Шістдесятників»; культ розуму залишається на попередній
стадії розвитку; культ краси та природи виявляється у поетів
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ліриків та композиторів неофольклористів, які оспівують красу
рідного краю.
4. Система символів та образів базується на ренесансній символіці
пір року, весни, фольклорних джерел. Лицарська тематика
проявляється в оспівуванні українських національних героїв.
5. Систему опозицій складають: воля – неволя, порядок – свобода,
народ – влада, індивідуальність, влада.
П’ятий період ХХ століття (з 1987 р.) – це період «перебудови» в
СРСР, що відповідає стадії становлення в циклі історичного розвитку.
Основною ознакою цього періоду була «системна криза у всіх галузях
суспільного життя» [18, c. 549]. Позитивною рисою було поява демократії,
повернення дискримінованих імен, відкриття замовчуваних історичних
фактів. Однак перебудова не призвела до істотних змін у соціальнополітичному житті СРСР, що призвело до державного перевороту 19-21
серпня 1991 року. Прийняття Верховною Радою України 24 серпня 1991 р.
«Акту про незалежність» [18, c. 565] було закономірним рішенням і стало
переломом в історії України.
Досягнення основного ренесансного ідеалу культ держави (Україна
самостійна держава) призвело до здійснення багатовікової мрії українського
народу. Але економічна криза перших років незалежної України впливала на
всі сфери суспільного та культурного життя українців. Переворот у
свідомості, переоцінка цінностей свідчить про ренесансний тип вітчизняної
історії Новітнього часу. Проникнення західних елементів світової культури
привело до руйнівного вибуху в соціальній свідомості суспільства, низького
рівня самооцінки, розчарування, ностальгії за радянським минулим.
Основними рисами цього періоду є «маргіналізація культури, недостатнє
фінансування, скорочення установ культури, повільне формування правового
поля в галузі культури і мистецтва, комерціалізація сфери, прогресуюча
деградація населення» [18, c. 612].
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Наявність великої кількості митців та їх плідної творчої діяльності в
нових історичних умовах, після тривалого періоду тотального контролю
свідчить про прояв культу людини, як творчої особистості. Ренесансний
антропоцентризм знаходить свій прояв у вольовій особистості-героя,
конфлікті з дійсністю, боротьбі добра й зла.
Стан освіти й науки як прояв ренесансного культу розуму знаходиться
у занепаді. Одночасно з цим головним завданням цієї сфери є її розвиток,
боротьба за престиж, націоналізація.
Культ краси та природи проявляється у художньому мистецтві, в
якому митці оспівують красу рідного краю, велич українського народу та
його славної історії. В літературі продовжують свою діяльність такі поети як:
І. Драч, П. Загребельний, Л. Костенко, Б. Олійник. Головною ознакою
літератури ХХ століття залишається втілення в творах соціальної тематики та
проблематики. Образотворче мистецтво намагається «розірвати стосунки» з
соцреалізмом та розвивати традиції українського живопису. Ці тенденції
розвивають

М. Глущенко,

М. Дерегус,

В. Касіан,

Г. Собачко-Шостак,

Т. Яблонська. Розвиток театру пов’язаний з діяльністю видатних режисерів
Р. Віктюка, С. Данченка, Б. Жолдака, Б. Шарварко.
Взірцевість та спирання на досвід попередніх поколінь є основною
рисою Новітнього Відродження українського мистецтва, а особливо хорової
музики. На зламі століть збереження композиторської традиції минулого й
збагачення її новим авторським мисленням пов’язано зі злетом духовності й
національної свідомості. Діяльність митців характеризується духовним
осмисленням,

філософським

осягненням,

узагальненням

релігійних,

духовних, історичних засад української нації. Внаслідок чого поняття
Новітнє Відродження українського національного музичного мистецтва
заслуговує на наукове визнання.
Характерною відродженнєвою рисою України кінця 80-х початку 90-х
рр. стало релігійне відродження. З одного боку зростання релігійності
населення, швидке збільшення кількості релігійних громад відроджувало
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духовність народу, з іншого – призвело до поліконфесійності та розколу
православ’я (УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ). Цей факт пов’язує п’ятий
період ХХ ст. з першим (1900-1920).
Духовне оновлення значно вплинуло на музичне мистецтво. Поява
творчої свободи призвела до втілення ренесансної риси змагання, але якщо
упродовж всієї історії України це змагання було всупереч суворій дійсності,
то наприкінці ХХ ст. таке змагання набуває якості творчого. Як зазначає
Е. Гарен – «тяжіння до бунту з метою ствердити інші форми виховання та
спілкування» [30, с. 34], така характеристика італійського Ренесансу
притаманна й п’ятому періоду ХХ ст..
80-ті роки ХХ ст. є новим сплеском хорової творчості, який має
відродженнєвий характер. Хорова музика розвивається двома напрямами: –
духовної

спрямованості

(як

релігійної

так

духовно-світської)

та

інтерпретування фольклорних джерел. Для митців відкриваються нові творчі
можливості, відновлюється жанр хорового концерту. До духовного хорового
концерту

належать

твори

Є. Станковича

«Господи,

Владико

наш»,

М. Скорика «Духовний концерт» (Реквієм), Г. Гаврилець «Нехай воскресне
Бог», В. Мужчиля «Нехай святиться ім’я твоє». Поряд з жанром хорового
концерту відновлюється жанр хорового псалма, що знаходить своє втілення в
творчості

Є. Станковича,

В. Зубицького,

Г. Гаврилець,

В. Степурка,

В. Полєвої, М. Скорика, В. Стеценка, Б. Фільц, Ю. Іщенка. У світському
напрямі

хорового

концерту

використовується

тематика

українського

фольклору, прославлення краси рідного краю (В. Зубицький «Гори мої»,
Л. Дичко «Краю мій рідний», В. Дробязгіна «Травневий сад», Ю. Алжнєв
«Дівич сон», Г. Гаврилець «Кроковеє колесо»).
В галузі духовної музики виокремлюються два напрями: – «твори на
основі авторського осягнення канонічних традицій та композиції на
сакральні тексти духовної тематики» [165, с. 166]. Так, до першого належать
літургійні твори для використання на богослужінні. Серед них Літургії
Л. Дичко, О. Козаренка, М. Скорика, В. Файнера, окремі літургійні хори

72

В. Польової

(«Херувимська»,

(«Пасхальна

утреня»).

До

«Нині

творів на

отпущаєши»),
сакральні

В. Камінського

тексти

концертного

призначення належать кантата О. Козаренка «Страсті Господа нашого Ісуса
Христа», кантата В. Польової «О Тобі радіє», «Реквієм для Лариси»
В. Сильвестрова, «Десять псалмів» В. Губи. До католицького духовного
напряму належать: «Missa-simphonia» В. Польової, меса «In excelsis et in
terra», «Dies irae», «Stabat Mater» М. Шуха. Відкриття правди про голодомор
1933 р. і трагедія Чорнобилю стає інтенсивним поштовхом для композиторів
до створення творів в жанрі requem (В. Птушкін, В. Пацера, В. Зубицький,
О. Щитинський). Тематику голодомору репрезентують твори інших жанрів.
Серед них – хорова поема Л. Дичко «Голод – 33» (1993), «Панахида за
померлими з голоду» (1992) Є. Станковича.
Провідною рисою української нації є музичний фольклор як галузь
духовної культури української нації, це – «дійсність в художніх образах» [35,
с. 38]. Тому, твори на основі фольклорних жанрів продовжують бути
актуальними – сценічна кантата В. Зубицького «Ярмарок» (1987), ораторія
О. Яковчука «Скіфська пектораль» (1990). Характерною рисою композиторів
цього часу є синтез жанрів, стилів з сучасною композиторською
інтерпретацією.
Втілення ренесансних типологічних рис, а саме системи символів та
образів відбувається в українській хоровій творчості межі тисячоліть. Так,
наприклад, числова ренесансна символіка відображається в мініатюріреквіємі В. Зубицького «Сім сльозин» (1991), відродженнєва символіка пір
року відображається в кантаті Л. Шукайло «Пори року» (1993), концепція
весни втілюється в кантаті В. Птушкіна «Весенние пасторали» (1991-1995).
Образ людини у вигляді втілення загальнолюдських цінностей є основою
хорового твору М. Кармінського «Дорога до храму». Патріотична тематика
простежується у хоровому творі А. Гайденка «Україно, молюся за тебе».
Відродження християнської тематики як ренесансної риси призводить до
використання біблійних та новозавітних образів – ораторія О. Козаренка
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«Страсті Господа Нашого Ісуса Христа» (1995), опера М. Скорика «Мойсей»
(2001), опера a cappella Л. Дичко «Різдвяне дійство» (1998). Використання
тематики українського фольклору надає нової хвилі розвитку цього напряму
композиторської діяльності (Л. Дичко опера a cappella «Золотослов» (1992),
Ю. Алжнєв хорові концерти «Співомовки», «Дівич-сон», «О Лелю!»).
Система

опозицій

з

відновленням

релігійності

збагачується.

З’являється опозиція єдність віри – конфесійність, світське – церковне. Поряд
з ними продовжують своє існування опозиції оптимізм – трагізм, іноземне –
вітчизняне.
П’ятий період (з 1987 р.) є кульмінаційним у ХХ ст. Це друга хвиля
Новітнього Відродження українського національного музичного мистецтва,
про що свідчить наявність системи ренесансних типологічних рис серед
яких:
1. Зміна світогляду (бунт, розрив зі старою системою).
2. Змагання, взірцевість і спирання на попередній досвід є
національною ознакою з багатовіковою історією. Принцип
змагання

в

перше

за

історію

України

отримує

творче

забарвлення.
3. В системі ренесансних ідеалів культ держави проявився у
безкровному здобутті Української державності; культ людини
після понад 70-тирічного забуття знов відроджується творча
особистість, якій надається повна свобода для творчої діяльності;
культ розуму проявляється у відновленні національної освіти,
мови, науки; культ краси та природи – в оспівуванні митцями
краси рідного краю, величі українського народу та його славної
історії.
4. Система символів та образів пов’язана з відродженням
релігійності, що призводить до повернення християнської
символіки й тематики. Прагнення до відновлення національних
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коренів призвело до актуалізації українського фольклору, з яким
повертається відповідна символіка та тематика.
5. Система

опозицій

оновлюється

за

рахунок

відновлення

релігійності: єдність віри – конфесійність, світське – церковне.
Опозиції оптимізм – трагізм, іноземне – вітчизняне продовжують
своє існування.
Хід історії ХХ століття як Новітньої спирається на ренесансний
принцип циклічності, який має чотири стадії – зрілість, криза, занепад,
становлення нового циклу. Так, перший період (1900-1920) – відповідає стадії
зрілості національної культури (результат розвитку другої половини ХІХ ст.),
що є першою хвилею Новітнього Відродження. Стадія кризи припадає на
другий період ХХ ст. (1920-1930), яка була обумовлена кардинальними
історичними подіями – зміна влади, боротьба політичних сил за першість,
ствердження тоталітарного режиму. Ці зміни негативно впливали на
розвиток культури та мистецтва, що призвело до їх занепаду. Третій період
(1930-1956) є стадією занепаду. Жорстокість тоталітарного режиму призвела
до знищення не тільки української культури та її представників («розстріляне
відродження»), а й до геноциду народу (голод 1933 р.). Також тривалому
часу занепаду сприяла Велика Вітчизняна війна та повоєнні роки. Четвертий
період (1956–1987) продовжує стадію занепаду. Зі смертю Й. Сталіна та
розвінчанням культу його особи з’явилась надія на відродження суспільства
не тільки України, але й Радянського Союзу в цілому. Про це свідчить
наявність «шістдесятників» як передвісників другої хвилі Новітнього
Відродження. Але цей прояв відродження був тимчасовий і призвів до нових
репресій. П’ятий період (з 1987 р.) є стадією становлення. Падіння
Радянського Союзу та визнання незалежності України стало вирішальною
подією в історії української нації. «Відчинені двері» до позабутих традицій,
відсутність ідеологічної цензури, свобода слова та віросповідання створили
другу хвилю Новітнього Відродження національного мистецтва. Історичний
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цикл ХХ ст. з його характерними стадіями замкнувся й утворив «коло»
Новітнього Відродження ХХ – поч. ХХІ ст..
Тяжіння до ідеалів, особливо в стадії кризи стає активним поштовхом
для розвитку. Культурний сплеск – дві хвилі Новітнього Відродження –
відбувся всупереч соціальній, політичній, економічній кризі в Україні як в
20-ті, так 90-ті роки ХХ ст.. Цей факт підтверджує думку Л. М. Баткіна:
«залежність впливає на форму незалежності. Будь-яка фантазія протистоїть
своїм будням» [18, с. 157].
Наявність ренесансної системи ідеалів, символів, опозицій в історії
України ХХ ст. свідчить про історичну епоху як новітньовідродженнєву.
Культ держави та людини є національними рисами. Культ розуму постає як
двигун розвитку національної науки, мови та освіченості нації. Любов до
рідного краю та втілення її в творах художньої культури є проявом
ренесансного культу краси та природи. Взірцевість і спирання на попередній
досвід

як

ренесансна

типологічна

риса

є

підґрунтям

українського

національного музичного мистецтва. Ренесансна система символів та
образів втілюється у в кожному періоді. Антична тематика використовується
композиторами у першому періоді ХХ ст.. Релігійна – притаманна першому
та п’ятому періодам, які є хвилями розквіту Новітнього Відродження.
Лицарська тематика (боротьба за свободу та національну приналежність)
простежується на протязі всіх періодів ХХ ст.. Фольклорна тематика має
поступовий шлях розвитку. Духовна – набирає обертів у зв’язку з духовним
оновленням наприкінці століття. Система опозицій також знаходить своє
місце в кожному історичному періоді ХХ ст. Серед опозицій які співпадають
є воля – неволя, народ – влада, пригнічення – зріст. Особливою є опозиція
народ – влада, яка унаочнюється на опозиції національна-культурна еліта –
влада й індивідуальність – влада. Опозиція єдність віри – конфесійність
проявляється в першому та п’ятому періодах ХХ ст..
Одною зі специфічних ознак національного Новітнього Відродження є
синтез типологічних рис з ознаками національної картини світу властивим
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українському музичному мистецтву. За концепцією І. А. Романюк «картина
світу є результатом узагальнення певної історико-стильової доби, творця,
твору. Її критерієм є спадкоємність, духовність, система творчого мислення,
відповідний часопростір» [143, с. 12-13].
Отже, під Новітнім Відродженням у національному музичному
мистецтві

як

історико-митецькою

категорією

музикознавства,

обумовленою процесами Новітньої доби, слід розуміти завершений цикл
митецького розвитку, що відбувся впродовж ХХ – поч. ХХІ ст. (стадії
зрілості, кризи, занепаду, становлення), якому притаманна система
типологічних рис Ренесансу (система ідеалів, символів, опозицій), що
проявилися у синтезі з ознаками української «картини світу».
Висновки до Розділу 1
Ознаки відродження проходять крізь всі періоди історії України і
визначаються

як

тип

світогляду,

функція

оновлення

(пробудження,

воскресіння), позаісторична й позанаціональна категорія. Визначення
типологічних рис італійського Ренесансу та виявлення особливостей їх
прояву в історії духовного надбання України надало можливість визначити
його як таке, що має відношення до культури ренесансного типу. Для
української культури є притаманними такі типологічні ренесансні риси, як
спирання та творче переосмислення взірців всесвітнього і національного
мистецтва; прагнення до державності, розвитку й оновлення національної
мови; тяжіння до свободи особистості; трактування митця як «універсального
художника» [30, с.28]; спирання на взірець та досвід; тяжіння до ідеалу
(культ розуму, людини, краси); система символів, опозицій.
Серед системи взірців, що відроджуються в періоди українського
відродження, найбільш вагоме значення мають архетипи свідомості, які
сформувались у добу Київської Русі. Поруч з цим специфіка українського
відродженнєвого мислення не заперечує шедеврів спадку народів світу, що у
якості взірців долучаються до мистецьких відкриттів ренесансного типу, в
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тому числі до українського Новітнього Відродження. Таким чином,
складається висновок: універсалізм взірцевості простежується в усіх
українських відродженнєвих періодах. Подібно до італійського Відродження
(звернення до античних зразків), в українському відродженні головне
значення припадає на зразки первісної національної української культури –
Київської Русі. Тому у Новітньому Відродженні українського мистецтва
відобразилося гармонійне поєднання язичницьких, національно традиційних
та християнських вірувань.
Велику роль у становленні нації та її культури відігравали історичні
події. Рухомою силою стала постійна боротьба українського народу за
свободу та територіальну цілісність, свободу віросповідання, національну
свідомість, культуру та самовираження. Ця боротьба з ренесансною рисою
змагання

призводила

до

появи

у

кожному

історичному

періоді

відродженнєвого сплеску. Український народ в цілому в усі історичні
періоди втілює ренесансний образ героя-лицаря, про що свідчать факти
перемог козацького війська, національно-визвольної боротьби, діяльність
дисидентів та шістдесятників.
Визначені ренесансні за змістом періоди в історії України не були
однаковими як за часом, так і за характером. Чим ближче до ХХ ст., тим вони
коротші. Так період Київської Русі (IX-XI ст.) – 3 століття, ГалицькоВолинського князівства (XII – 1 половина XIV ст.) – 2,5 століття, Українські
землі під владою Литви та Польщі (2 половина XIV ст. – XVІ ст.) – 2,5
століття, період Національно-визвольної боротьби (XVIІ-XVIІІ ст.) – 2
століття, доба Національно-культурного відродження (XIХ ст.) – 1 століття,
Новітня історія (ХХ ст. – поч. ХІХ ст.) – в цілому 1 століття.
Циклічний розвиток ренесансу як категорії Хроносу, типологічної за
змістом, утворюється з наступних стадій: становлення, зрілість, криза,
занепад. За хронологією розвиток українського Відродження має специфічні
вияви проходження відродженнєвих стадій. Так, доба Київської Русі постає
як втілення зрілості, Галицько-Волинське князівство – як уособлення кризи,
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перебуття українських земель під владою Литви та Польщі – як занепад,
період національно-визвольної боротьби (XVII-XVIII ст.) – як становлення
українського відродження, національне-культурне відродження (XIX ст.) – як
новий прояв зрілості. Наведені функції стадій відродження щодо їх прояву в
українській культурі свідчать про специфіку їх проявів на національному тлі.
Так, початковою і кінцевою стадіями національного Відродження, що
трактується як цикл, є дві доби зрілості, пов’язані, відповідно, з періодом
Київської Русі (ІХ-ХІ ст.) та Національно-культурного відродження (XIX ст.).
Що

стосується

стадій

кризи,

занепаду

та

становлення,

то

вони

розташовуються всередині циклічного ренесансного українського «кола», що
замкнулося

наприкінці

ХІХ

століття.

Замкнення

ренесансного

кола

напередодні ХХ століття – початку Новітньої ери в історії людства – означає
початок нового циклу в історії українського ренесансу, визначеного як
Новітнє Відродження, що розпочинається в українському мистецтві з
початку ХХ століття й триває до сьогодні. Наведена раніше закономірність
розвитку ренесансних періодів в українській історії прискореними темпами,
але повною мірою відобразилася у ХХ ст.. Новітнє Відродження в результаті
аналізу володіє типологічними рисами Ренесансу, але інтерпретує їх у
відповідності до сучасного розвитку культури.
Новітнє Відродження ХХ – поч. ХХІ століть в історії української
відродженнєвої свідомості постає як історичний період, що володіє ознаками
циклу – головного відродженнєвого символу буття у його розвитку.
Національне Новітнє Відродження протягом століття пройшло усі відповідні
стадії циклічного розвитку – перший період (1900-1920 рр.) відповідає стадії
зрілості, другий (1920-1930 рр.) – кризи, третій (1930-1956 рр.) та четвертий
(1956-1987 рр.) – занепаду, п’ятий (з 1987 р.) – становлення та зрілості.
Доречно визначити шлях розвитку українського мистецтва від
Київської Русі до Національного-культурного відродження як перше (велике)
ренесансне коло, тоді як відродженнєві пошуки ХХ-ХХІ століть, тобто добу
Новітнього Відродження в історії національного мистецтва, як друге (мале)
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ренесансне коло. Два ренесансних кола українського національного
мистецтва є ізоморфними за структурою і змістом.
Отже, під Новітнім Відродженням у національному музичному
мистецтві

як

історико-митецькою

категорією

музикознавства,

обумовленою процесами Новітньої доби, слід розуміти завершений цикл
митецького розвитку, що відбувся впродовж ХХ – поч. ХХІ ст. (стадії
зрілості, кризи, занепаду, становлення,), якому притаманна система
типологічних рис Ренесансу (система ідеалів, символів, опозицій), що
проявилися у синтезі з ознаками української «картини світу».
Доба Новітнього Відродження ХХ – початку ХХІ століть є
тріумфальним й, водночас, трагічним періодом в українській історії та
національному мистецтві. Випробування дали новий поштовх для розквіту
мистецтва в історії національного Новітнього Відродження. Українська
культура ХХ – початку ХХІ століття як культура ренесансного типу
узагальнила досягнення минулих століть власної та світової історії. Це є
свідоцтвом виконання українським народом заповіді Т. Шевченка – «І
чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» (з поеми «І мертвим і живим і
ненарожденним» 1845 р.) [173, с. 271].
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РОЗДІЛ 2 СВІТ НОВІТНЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ ГАНИ
ГАВРИЛЕЦЬ
2.1. Прояви типологічних рис Новітнього Відродження у творчому
шляху композитора
А. Лащенко визначав кінець ХХ – початок ХХ століття як «Другий
хоровий Ренесанс» у порівнянні «золотою добою» [94, с. 9] часів творчості
Д. Бортнянського. До плеяди митців «другого хорового Ренесансу» належать:
Ю. Алжнєв, В. Губа, Л. Дичко, В. Зубицький, Ю. Іщенко, К. Карабиць,
О. Козаренко,

В. Мужчиль,

В. Польова,

О. Польовий,

М. Скорик,

Є. Станкович, В. Степурка, В. Стеценко, Б. Фільц, М. Шух, О. Щетинський.
В хоровій культурі сучасної України творчій постаті Ганни Гаврилець
належить визначне місце. Її композиторська творчість тісно пов’язана з
хоровим виконавством України та відображає актуальні теми сьогодення.
Оскільки творчий доробок Ганни Гаврилець є не сталим, а таким, що
постійно становиться, саме цю якість розвитку має враховувати будь-яка
спроба вивчення творчості майстра як цілісності. Цей підхід має значення
загальної закономірності і повинен бути залученим до розробки періодизації
хорової творчості композитора.
Від юнацьких спроб раннього періоду, через духовні злами на межі
тисячоліть композитор дістала якості акме, що знайшла відображення у
творах, які з’явилися протягом останнього десятиріччя. Розвиток хорового
доробку Ганни Гаврилець відображає еволюцію стилю та єдність системи
творчих методів композитора. Таким чином, науковій періодизації підлягає
феномен, що становиться. Разом з тим, більш ніж 37-річний творчий шлях,
який пройшла композитор, містить певні закономірності розвитку, що
надають можливість встановити систему тих індивідуально-стильових рис,
які властиві хоровому доробку композитора, як митця нововідродженнєвого
типу.
Періодизація творчого шляху композитора дає не тільки можливість
цілісного розгляду його доробку, але й дозволяє на основі класичних
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наукових методів установити неповторність творчого стилю мислення,
стабільні

загальні закономірності та індивідуальні риси притаманні

композитору. Н. Савицька виділяє два типи для створення періодизації
творчості композитора: біографічний та еволюційно-стильовий або віковий.
Особливу увагу звертає на останній оскільки вважає, що йому приділяється
недостатньо уваги зі сторони науковців. Вона вважає, що «принцип вікової
періодизації

творчого

шляху

засновується

на

виокремленні

ряду

універсальних етапів: ріст, дозрівання, розквіт, вичерпання, завершення.
Крім того, враховується стильовий та світоглядний параметри, які
дозволяють скоординувати біографічні, психологічні та іманентно стильові
фактори еволюційного процесу. Періодизація повинна відображувати усі
згини творчого шляху, усі стилістичні зрушення, корегуючи їх подіями
особистого життя композитора, мірою його суспільного визнання та,
обов’язково, уявою про вік, ступінь зрілості тощо» [146, с. 168]. Для
вивчення

періодизації

творчості

Ганни

Гаврилець

у

комплексі

використовуються декілька наукових методів. Серед них біографічний,
географічний, еволюційно-стильовий. Основою біографічного методу є
життєві події композитора. Велику роль відіграють час, місце народження та
навчання майбутнього митця. Так, дитинство Г. Гаврилець стало міцним
фундаментом в якому були закладені вагомі складові для розвитку
талановитої особистості. Серед них родові корні, які відіграли велику роль в
системі творчого доробку Г. Гаврилець, встановили тісний зв’язок її
творчості з національними та релігійними традиціями.
Ганна Гаврилець народилася на Буковині в селі Видинів. Батьки, які не
мали музичної освіти, виховували своїх дітей в лоні української пісні. Саме
дитинство є зерниною в становленні ментальності митця. Г. Гаврилець
навчалася у Снятинській ДМШ, потім з 1968 по 1977 рр. у Львівській
музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької. У 1982 році
закінчила

Львівську

державну

консерваторію

імені

М. Лисенка

як

композитор у класі професора Володимира Флиса. Дипломною роботою був
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концерт для фортепіано з оркестром, який виконувала сама авторка. У 1984
році Г. Гаврилець закінчила аспірантуру Київської державної консерваторії
імені П. І. Чайковського під керівництвом народного артиста України,
професора Мирослава Скорика. Невипадково його вплив відчувається у
найбільш впевненому самобутньому використанні фольклору, в творчості
його знаної учениці. Навчання у цього митця мало великий вплив на
формування творчої особистості та світосприйняття Г. Гаврилець.
Разом з біографічним методом для вивчення періодизації творчості
Г. Гаврилець

використовується

й

географічний.

У

творчому

шляху

композитора був єдиний але важливий для всього її життя переїзд, який
відіграв велику роль у подальшому розвитку композиторської творчості
Г. Гаврилець. Це переїзд зі Львова до Києва, де відбулися зустріч та навчання
у М. Скорика. З того часу і по нині Г. Гаврилець живе та працює в місті Київ.
Невід’ємним від біографічного є еволюційно-стильовий метод у
розробці періодизації творчого шляху композитора. У творчості Г. Гаврилець
цей метод тісно пов’язаний з розвитком жанрових уподобань. Композитор у
різні

періоди

своєї

творчості

звертається

до

різних

жанрів

від

монументальних до мініатюр, від інструментальних до вокальних та хорових.
Перший період творчості Г. Гаврилець пов’язаний із роками навчання у
Львівській консерваторії, початком її самостійного творчого життя. То є роки
становлення з 1979 по 1991, які скерували творчі пошуки композитора. Слід
зауважити, що протягом цього періоду відбувалися соціально-політичні
зміни, які мали великий вплив на становлення творчої індивідуальності
Г. Гаврилець. Також, відбулися зміни в особистому житті. Наявність цих змін
скерувало внутрішню періодизацію протягом першого періоду. Таким чином
його можна поділити на два етапи: з 1979 по 1984, та з 1987 по 1991 рік.
Перший є етапом становлення, композитор сміливо звертається до
різних жанрових моделей, пропускаючи їх крізь свою індивідуальність. Тому
хорові твори не є провідними, а пріоритетними є інструментальні жанри.
Жанрово-стильові

пошуки

регламентуються

різними

складами
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інструментальної музики: фортепіанні, струнні, оркестрові твори. Серед них
«Експромт» (1979), варіації для фортепіано (1979), соната для фортепіано
(1980), струнний квартет (1981). Концерт для фортепіано з оркестром (1982)
з’являється на перетині внутрішньої межі в цьому етапі. Цією межею є
переїзд зі Львова до Києва, що є якісно новим щаблем у становленні
Г. Гаврилець як композитора. Другим твором, що з’являється на цьому
перетині є симфонічна поема (1983). Поруч з нею у 1983 році композитор
створює Три романси на вірші С. Майданської для сопрано та фортепіано.
Цей цикл є «ключем», який відкриває світ вокальної музики. Перший зразок
хорової музики також з’являється у 1983 р. – «Три хори на вірші Олександра
Олеся». Композитора цікавить новий звуковий склад. Цей твір є рубіжною
межею і поступовим шляхом від інструментальної музики до хорової, яка
стане жанровим пріоритетом у майбутньому. Таким чином Львівський етап є
виключно інструментальним, а Київський розвиває нову звукову палітру.
Звернення до вокальної музики є новим кроком у творчості Г. Гаврилець,
котрий поступово приведе до хорової. 1984 рік є роком закінчення першого
етапу першого періоду, в якому написані такі твори, як концерт для альта з
оркестром (1984), духовий квінтет (1984).
Етап з 1984 по 1987 рік, оскільки Г. Гаврилець народила сина і весь час
приділяла своїй родині, має значення «перерви» у творчій діяльності
композитора. Ця «пауза» має функцію творчого зламу, кризи як найвищої
точки напруги в ранньому періоді творчості, часу особистісного визрівання,
для наступного злету. Цей показник означає, що у творчості Г. Гаврилець
відбувається взаємодія об’єктивного (зовнішні події) і суб’єктивного
(процеси її особистого життя). Ці фактори вплинули на формування творчої
індивідуальності та особистого композиторського письма.
Ознакою поділення першого періоду на етапи є не тільки творча пауза,
але й різниця між першим та другим етапом. Значення першого полягає у
тому, що в цей етап композитор знаходиться у пошуку і знаходить свій шлях,
в другому етапі цей пошук продовжується і творчий шлях стверджується.
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Результатом трирічної паузи є написання у 1987 році камерної кантати
на вірші М. Вінграновського для сопрано та камерного оркестру «Погляд у
дитинство». Цим твором розпочинається другий етап першого періоду у
творчості Г. Гаврилець який триває з 1987 по 1991 рік. У ньому композитор
звертається до різних інструментальних жанрів і створює такі твори як
соната для альта і фортепіано (1988), камерна симфонія № 1 (1990),
саксофоновий квартет (1991). Але в цей час композитор не звертається до
хорової музики: відбувається 7-річна перерва між написанням першого
хорового твору та наступного.
Другий період творчості Г. Гаврилець починається з 1991 року. Він
співпадає з переломними подіями в історії України, які мали великий вплив
на

творчість

композитора.

Це

період,

коли

в

українському

та

пострадянському суспільстві відбувається велика переоцінка цінностей, що
свідчить про його ренесансну спрямованість. Звернення Г. Гаврилець до
хорової музики в її творчості стає природнім процесом в цей час, бо починає
відроджуватись духовність, релігійність, якої потребувало суспільство після
довгої перерви пов’язаної з політичним режимом радянської влади.
Наступний хоровий твір Г. Гаврилець, який з’являється у 1992 році, різко
відрізняється за тематикою, це – «Мій Боже любий, заступись» для голосу і
мішаного хору, пам’яті М. Березовського. Це – свого роду молитва про
заступництво та сповідь після тривалого періоду масового зречення від Бога.
Цей твір є образом звернення композитора до хорової творчості. Звернення
до пам’яті вітчизняного композитора є втіленням ренесансного ідеалу
спирання на взірець та попередній досвід й традиції минулого, що свідчить
про належність Г. Гаврилець до композитора нововідродженнєвого типу.
Г. Гаврилець продовжує створювати інструментальну музику і працює
над такими творами, як «Рапсодія-діалог» для флейти і фортепіано (1992),
духовий квінтет № 2 (1992). Наступний хоровий твір з’являється у 1993 році
– «Lamento» на вірші Олександра Олеся для мішаного хору. Далі у хоровій
творчості відбувається п’ятирічна пауза і композитор знов звертається до
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написання інструментальних творів. За цей час з’являються: «Екслібриси»
для скрипки соло (1995), камерна симфонія «In Memoriam» (1995), «Осіння
музика» для саксофона-тенора та фортепіано (1996), «Відлуння» для
фортепіано (1996), «In B» для саксофона-сопрано/кларнета (1997), струнний
квартет «Ремінісценції» (1997). Лише у 1998 році з’являється хоровий твір
«Ти до мене прийшла» для мішаного хору на слова В. Симоненко. В1999 році
з’являються твори для фортепіано «Гравитації» та «Елегія».
1997-1998 роки для композиторської діяльності Г. Гаврилець є
надзвичайно вагомими, адже вона працює над найбільш монументальним на
той час в її творчості твором. Це – музично-сценічне дійство «Золотий камінь
посіємо» для народного голосу (а саме персонально для Ніни Матвієнко),
хору хлопчиків, симфонічного оркестру, інструментальних груп і балету в 7
частинах. На його створення композитор витратила майже два роки. В цьому
творі синтезувалися знання симфонічних тембрів з першим зверненням до
театрального жанру. «Золотий камінь посіємо» є монументальною вершиною
творчого доробку Г. Гаврилець. Якщо раніше інструментальна музика була
провідною, то після написання музично-сценічного дійства «Золотий камінь
посіємо» хорова музика займає пріоритетне місце у творчості композитора.
Хорові твори починають впливати на інструментальні жанри в творчості
Г. Гаврилець. З’являються назви інструментальних творів, які несуть в собі
певну програму, притаманну хоровим жанрам. Це – камерна симфонія «In
Memoriam» (1995), «До Марії» для струнного оркестру (1999), «Canticum»
для струнного оркестру (1998), пізніше «Хорал» для струнних (2005).
Наведений аналіз доробку Г. Гаврилець протягом 90-х років свідчить
про те, що розвиток її творчості відбувається шляхом не поступової еволюції,
а стрибками, особливо це відчутно у другому періоді її творчості. Хорові
твори відіграють функцію межі при вирішенні задачі періодизації її
творчості. Поява хорових творів є ознакою повороту, стильового зламу у
творчому мисленні композитора. Таким чином, відбувається основна
закономірність: хорові твори з’являються у творчості Г. Гаврилець на межі
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творчих періодів. Поступово відбувається еволюція творчості від єдиної
спроби написання хорового твору, до ствердження його у функції змістовнозвукової магістралі. Це дає можливість зробити висновок. Поодинокі зразки
хорової творчості символізують рубіжну функцію кінця/початку періодів у
творчості Г. Гаврилець.
Третій період творчого шляху Г. Гаврилець починається з 2000 року,
це «Міленіум» не тільки у часопросторі, але і в творчості композитора. Саме
в цей період композитор дістає стадії акме. Цей рік стає переломним для
творчої діяльності Г. Гаврилець, оскільки композитор постійно звертається
до жанрів хорової музики. Якщо до 2000 року хорові твори з’являлись
епізодично, то тепер це – безперервна жанрова лінія в її творчості.
Починається

третій

період

зі

звернення

до

духовної

музики

православної традиції. Хоча це твори не канонічного характеру, а
концертного, в них використовуються канонічні тексти. У 2000 році
Г. Гаврилець пише 3 духовні псалми для різних складів хору. Це – пс. 24 «До
тебе підношу, мій Господи, душу свою» для чоловічого хору, пс. 40
«Блаженний, хто дбає про вбогого» для жіночого хору та пс. 21 «Боже мій,
нащо мене ти покинув» для мішаного хору.
Поряд з духовними жанрами православної традиції, в цей рік
Г. Гаврилець звертається до українського фольклору, в наслідок чого
з’являються колядки «В неділю рано» та «Радуйся» для чоловічого хору.
Разом з хоровими творами у 2001 році з’являється «A-corda» – симфонієта
для альта і струнного оркестру. Якщо ще 10 років потому провідними у
творчості Г. Гаврилець були жанри інструментальної музики, то тепер хорова
творчість займає перше місце в її доробку.
У 2002 році з’являються твори духовної тематики: «Херувимська»,
«Тебе поєм», які написані на канонічні тексти для мішаного хору і є
окремими частинами Літургії. Але композитор не береться до створення
повного циклу Літургії. 2002 рік стає знаменним, адже Г. Гаврилець
звертається до жанру західноєвропейської церковної традиції, про що
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свідчить «Stabat Mater» (латинською мовою для хору і оркестру на канонічні
тексти). Поруч з цим масштабним твором композитор пише щедрівку «Ой, в
полі, полі» для голосу і чоловічого хору. У 2003 році з’являються обробка
української народної пісні «Ой, через садок, та й доруженька», струнний
квартет № 3 «Експресії», «До Марії» для струнного оркестру. Таким чином,
хорова музика у творчості Г. Гаврилець в цей період охоплює дві основні
жанрові лінії – християнські твори (православні, католицькі) та фольклорні.
2004 рік є досить плідним для хорової творчості Г. Гаврилець, яка
представлена різними жанрами: духовний псалом 61 «Тільки в Богові спокій
душі моїй» для мішаного хору, хорова молитва «Богородице, Діво, радуйся»,
хоровий концерт «Нехай воскресне Бог», фольк-концерт для жіночого хору
на народні тексти «Кроковеє колесо», хорова п’єса «Жалі мої, жалі» (для
чоловічого хору на народні тексти). Також в цей час з’являється твір для
інструменту, до якого Г. Гаврилець ще не зверталась. Це – інструментальна
п’єса для гітари «Довкола вогню». У 2005 році композитор створює твір для
струнних інструментів під назвою «Хорал». У 2006 році з’являється Диптих
для баяна, звернення до цього інструменту є незвичайним у творчості
композитора.
У 2006 році Г. Гаврилець звертається до поезії Т. Г. Шевченка (хор
«Все упованіє моє»). Цей рік є важливим для її хорової творчості, оскільки
композитор знов звертається до жанру західноєвропейської музики:
з’являється «Kyrie eleison» для мішаного хору. Поряд з цим твором,
композитор створює обробки поліських колядок «Ходить-походить місяць по
небу» (для жіночого голосу та чоловічого хору), «На краю села висока гора»
(для чоловічого хору). Слідом йдуть ще дві обробки поліських колядок для
чоловічого хору «Через мости високіє» та «У пана дзядзька» (2007).
Звертаючись до поліського фольклору, композитор торкається тематики
Малої Батьківщини. У 2007 році з’являється дует для двох скрипок «Beyond
body and soul» («За межою тіла і душі»). А у 2008 році – «Капричіо» на честь
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Святого Миколая для камерного оркестру, симфонія № 3 «Паралелі»,
«Miserere» для хору з оркестром.
2009 рік є насиченим для втілення українського фольклору – обробки
«Ой, темна нічка Купалочка», «Ой, вийду я», «Через наше сельце» для
жіночого хору, «Ой, дубе кучерявий», «Ой, вербо, вербо», «Вітер віє
долинами» для мішаного хору, «Новая радість» для чоловічого хору. Поряд з
фольклорним напрямом композитор створює оригінальний твір – «Без
слів…» для чоловічого хору та інструментальні твори «Легенда» для
віолончелі та баяна, «Диптих» для восьми віолончелей.
2010 рік стає визначним для творчості Г. Гаврилець, оскільки
з’являється монументальних хоровий твір – кантата «Барбівська коляда», яка
значно розширює жанрові пріоритети композитора. На рівні з ораторією
з’являються окремі обробки колядок – «Новая радість» (друга редакція), «А в
конце села», «Дивная новина», для жіночого хору, «У Вифлеємі сталась
новина» для мішаного складу, «Дивная новина» (друга редакція для
чоловічого хору). В 2010 році Симфонія-диптих для камерного оркестру
отримує свою другу редакцію. 2011 рік продовжує лінію інструментальних
творів – «233943 Falera», «Hymnus», «Капріччіо для семи…» (2012) для
камерного оркестру, «Знаки» для симфонічного оркестру (2013).
2014 рік повертає напрям композитора до хорової музики: «Достойно
є» на канонічні тексти для мішаного хору, хорові картини «Пісні волі» для
мішаного складу (на матеріалі історичних пісень зібраних О. Кошицем, 20152016), «Пісня без слів…» для хору і сколюючого сопрано (2016), обробки
українських народних пісень «Цвіте терен», «Ой, полечко-поле» для
мішаного хору (2016).
Таким чином, на протязі 37-річного творчого шляху Г. Гаврилець за
період з 1979 по 2016 рік прослідковується закономірність її творчого
доробку, яка представлена у вигляді «хвильової драматургії» в оформленні її
творчого шляху як хорового композитора. Поява поодиноких зразків хорових
творів на фоні ведучої лінії інструментальної музики символічна: вони
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виконують функцію межі наприкінці кожного періоду і приводять до його
вершини.

Поступово

відбувається

еволюція

творчого

шляху

від

інструментальної музики до ствердження хорової як жанрової магістралі в
доробку композитора. Період розквіту творчості Г. Гаврилець пов’язаний з
перетворенням хорової музики в титульний напрям.
Разом з тим, періодизація хорової творчості композитора має
специфічні ознаки. Так, якщо для загальної періодизації творчості
Г. Гаврилець притаманна наявність трьох періодів: перший – період
становлення (роки навчання); другий – період перелому (90-ті роки); третій
– період розквіту (з 2000 року і по нині), то періодизація хорової творчості
нараховує два періоди: перший – коли хорова музика представляє собою
окремі твори серед провідних інструментальних жанрів; другий – коли
хорова музика стала пріоритетним жанром в творчості Г. Гаврилець, а
кількість інструментальних творів значно зменшується.
Наявність періодів композиторської творчості Г. Гаврилець відповідає
стадіям циклічного розвитку, властивого Ренесансу. Період занепаду в історії
України, який є одночасно періодом становлення нового відродженнєвого
циклу, збігся з особистим творчим зламом в доробку композитора (п’ятий
період ХХ століття, 1990-ті роки). Криза стала початком нового творчого
шляху митця. Зміна світогляду, розрив зі старою системою призвели до
трансформації творчих уподобань, що є свідченням належності Ганни
Гаврилець до типу нововідродженнєвого композитора.
2.2. Поетика хорової творчості Г. Гаврилець
Хорові твори пронизують весь творчий шлях Ганни Гаврилець, на
протязі якого відбувається еволюція творчості композитора від єдиної спроби
написання хорового твору, до його ствердження у функції змістовно-звукової
магістралі.
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Приналежність композитора до Новітнього Відродження впливає й на
особливість кола образів і тем, які вона обирає. Хорова творчість
Г. Гаврилець розвивається у трьох напрямах:
1. Світські та духовні твори на вірші українських поетів: «Три
хори на вірші О. Олеся» (1983), «Мій Боже любий, заступись»
пам’яті М. Березовського на вірші Ф. Млинченка для голосу і
мішаного хору (1992), «Lamento» на вірші О. Олеся (1993), «Ти
до мене прийшла» на слова Василя Симоненка (1998), «Все
упованіє моє…» на вірші Т. Шевченка (2006), «Без слів…»
(2009), «Пісня без слів» (2016);
2. Духовні твори на канонічні тексти: «До тебе підношу, мій
Господи, душу свою» для чоловічого хору (2000), «Блаженний,
хто дбає про вбогого» для жіночого хору (2000), «Боже мій, нащо
мене ти покинув» для мішаного хору (2000), «Херувимська»
(2002), «Тебе поєм» (2002), «Stabat Mater» латинською мовою для
хору і оркестру на канонічні тексти (2002), «Тільки в Богові
спокій душі моїй» для мішаного хору (2004), хоровий концерт
«Нехай воскресне Бог» (2004), «Богородице, Діво, радуйся»
(2004), «Kyrie eleison» для мішаного хору (2006), «Miserere» для
хору з оркестром (2008), «Достойно є» (2014);
3. Твори, натхненні українською пісенністю: музично-сценічне
дійство «Золотий камінь посіємо» (1997), 13 колядок та щедрівок,
9 обробок народних пісень, хоровий твір на народні тексти
«Жалі, мої, жалі», фольк-концерт на народні тексти «Кроковеє
колесо» (2004), ораторія «Барбівська коляда» для мішаного хору,
дитячих хорів, солістів, ударних і народних інструментів (2010),
«хорові картини «Пісні волі» для мішаного хору (2016).
Першим зверненням Г. Гаврилець до жанрів хорової музики є світські
та духовні твори призначені для мішаного складу, створені на вірші
українських поетів. Цей напрямок не є провідним, творів на вірші
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українських поетів не багато, вони з’являються зі значними перервами у
творчості, але охоплюють весь хоровий доробок композитора. Композитор
обирає

вірші

Тараса Шевченка,

Олександра Олеся,

Василя Симоненка,

Федора Млинченка. Такий вибір свідчить про композиторське спирання на
взірець з широким часовим простором. Так, не випадковим є спирання
композитора на творчість Т. Шевченка як представника Національногокультурного відродження (XIX ст.), О. Олеся як представника першої хвилі
Новітнього Відродження (перший період ХХ ст. – 1900-1920 рр.),
В. Симоненка як представника поетів-шістдесятників, Ф. Млинченко як
сучасника Г. Гаврилець.
Композитор обирає вірші контрастної тематики. Починаючи роботу з
жанрами хорової музики, Г. Гаврилець звертається до пейзажної лірики як
втілення відродженнєвого культу краси та природи. Пізніше з’являються
твори любовної, патріотичної та духовної тематики, яка у подальшому
творчому житті композитора стає провідною.
Г. Гаврилець у першій хоровій спробі («Три хори на вірші Олександра
Олеся») звертається до пейзажної лірики та обирає вірші з поетичного циклу
О. Олеся «Щороку» з метою втілити ренесансну за змістом концепцію «Пори
року». За формою твір належить до жанру хорового концерту, де є три
відокремлені частини контрастні за характером. Основою цієї концепції є
коло подій, які змінюють один одного як у природі, так і у житті людини.
Саме вербальний текст надихнув композитора втілити у творі образ
нескінченності світу. В музиці на основі особливостей вербального тексту
поєднується статика та динаміка, що притаманні кругообігу життя.
Відбувається співставлення образів: зима – весна, сон – дійсність, ніч – день,
небо – земля, жайворонок – пролісок, що є проявом втілення у музиці
ренесансної системи опозицій. Пейзажна лірика відкриває двері у новий для
композитора (в перший творчий період) жанровий світ хорової музики.
Хоровий твір «Мій Боже любий, заступись» створено у другому періоді
творчості композитора. За тематикою він відрізняється від першого хорового
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твору. Це гаряча молитва про спасіння та заступництво. Після довгої,
восьмирічної «перерви» Ганна Гаврилець відкриває духовну лінію хорової
творчості. Вибір вербального тексту пов’язаний з відродженням віри у Бога,
яке відбулося після тривалого періоду масового зречення у радянські часи.
Присвята твору генію вітчизняного музичного мистецтва М. Березовського
засвідчує, що сучасна музика тяжіє до вітчизняної взірцевості та до
відродження хорових традицій минулого.
Твір

має

ознаки

одночастинного

хорового

концерту

складної

тричастинної репризної будови (ABA1). Композитор використовує принцип
концертності (ренесансний принцип змагання), який увиразнюється у
чергуванні хорової та сольної партій. Ознаки концерту проявляються у
використанні темпу, але темпова логіка відрізняється від традиційного
концертного

циклу.

використовує

таку

Замість
темпову

швидко-повільно-швидко
послідовність:

композитор

повільно-швидко-повільно

(Andante-Agitato ed accelerando-Andante). Такий вибір темпу свідчить про
надання концерту молитовного характеру. В інтонаційній драматургії є
наявним втілення елементів церковного музичного обіходу, а саме: акордова
фактура, тісне розташування голосів, класична гармонія, мінімальна кількість
розспівів або їх відсутність. Особливо ці елементи простежуються в хоровій
партії на початку першої та другої частини. Звернення до чоловічого складу
підкреслює роль спирання композитора на прообраз хорового концерту
М. Березовського. Традиції хорового концерту проявляються у використанні
наспівної мелодики з широким діапазоном в сольній партії.
Хор «Lamento» (на вірші О. Олеся) також належить до другого
творчого періоду. Він присвячений жертвам голодомору 1932-1933 рр. і
представляє меморіальний жанр у хоровій творчості Г. Гаврилець. Це
жалібна пісня, сповнена скорботою людської душі, це плач про невинно
загиблих, штучно заморених голодом українців, про трагічну долю
Батьківщини. Твір має тричастинну форму (ABA1), що у даному випадку є
ознакою жанру хорової п’єси. За тематикою «Lamento» можна віднести до
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жанру молитви-гімну. Показово, що темпова драматургія твору є подібною
до застосованої у концерті пам’яті М. Березовського (Andante-AgitatoAndante). Це дозволяє зробити висновок про надання мініатюрі рис
одночастинного хорового концерту. Композитор послідовно використовує
елементи української народної пісенності, а саме: інтонації низхідної малої
секунди, що постійно повторюється (інтонація плачу), широке використання
розспівів, октавне подвоєння голосів.
Напрям світських і духовних хорових творів композитора на слова
українських поетів продовжує хорова мініатюра любовної тематики «Ти до
мене прийшла» (на слова В. Симоненка), яка створена у другому творчому
періоді. Твір належить до жанру хорової п’єси з тричастинною репризою
будовою (ABA1). Загальний світлий характер музики, що втілюється за
рахунок використання сучасної джазової гармонії, взаємодіє з відчуттям
трагізму нерозділеного кохання.
Твір «Все упованіє моє…» на вірші Т. Шевченка Г. Гаврилець створює
у третьому творчому періоді. Для хору композитор обирає вірші з поеми
«Марія», де освітлюється одна з основних тем поетичної творчості
Т. Шевченка – страдницьке життя жінки-матері. За основу поеми Кобзар бере
десятий ікос з акафісту Присвятій Богородиці, покровительки запорізьких
козаків. Саме їй вони молилися та благали про заступництво. У музиці хору
втілюється характер козацької молитви – мужньої, гімнічної, єдиної.
Музичній молитві властива ідея подолання страждань служінням вільній
Україні. Поряд з образом Богоматері оспівується доля кожної жінки-матері у
світі, молитва якої вважається найсильнішою.
Таким чином, характерним для першого напряму хорової творчості
Г. Гаврилець є емоційна, тематична й жанрова-стилістична різноманітність.
Таке образне розмаїття пояснюється тим, що хорові твори на вірші
українських поетів пронизують весь творчий шлях композитора, з’являючись
у кожному творчому періоді.
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2000 рік відкриває третій творчий період Г. Гаврилець. Він стає
переломним для творчої діяльності композитора, оскільки з цих пір
звернення до жанрів хорової музики стає постійним. Якщо до 2000 року
хорові твори з’являлись епізодично, то тепер це – безперервна жанрова лінія
в її творчості. Показово, що саме в цей період композитор дістає стадії акме.
Звернення до духовної музики на канонічні тексти утворює другий
напрям хорової творчості Г. Гаврилець, який поділяється на твори
православної та католицької традиції. Основані на канонічних текстах, вони
призначені суто для концертного виконання.
Твори православної традиції складають більшість у другому напрямку
хорової творчості Г. Гаврилець. Хорові псалми на тексти з Псалтирі
створювалися як окремі твори концертного характеру. В інтерпретації
композитора вони не є циклом, але між ними існують зв’язки, які надають
можливість вбачати наявність умовного циклу. Оригінальне трактування
текстів псалмів, особливості побудови форми, інтонаційні, драматургічні
особливості втілення, а також час створення є свідоцтвами єдності між ними.
Серед існуючих типів псалмів композитор використовує молитовні (24, 61)
та пророчі (21, 40, 67). Чотири з них тяжіють до мініатюри, п’ятий –
Великодній концерт «Нехай воскресне Бог» – складається з трьох
відокремлених частин, що відповідає жанру хорового концерту.
На відміну від хорових творів на вірші українських поетів,
Г. Гаврилець у хорових псалмах вільно користується різними виконавськими
складами. Два з них (24, 40) написані для однорідного складу хору, три (21,
61, 67) – для мішаного. Вибір складу виконавців обумовлений особливістю
драматургії обраних текстів псалмів. Г. Гаврилець обирає ті вокально-хорові
тембри, які найточніше втілюють характер, розкривають основний образ та
вірно передають зміст псалма. Так виконання твору «До тебе підношу я,
Господи, душу свою» чоловічим складом хору надає йому певної архаїчності,
передає образ стародавнього церковного хору, де виконавцями були суто
чоловіки. Хоровий псалом «Блаженний, хто дбає про вбогого» створений для
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виконання жіночим хором. Вибір такого складу пояснюється бажанням
композитора передати основну ідею псалма – ідею материнської турботи.
Для втілення материнського образу Г. Гаврилець звертається до засад
української народної пісенності, у псалмі поєднуються жанри колискової та
ліричної протяжної пісні, які у побуті українського народу виконувались суто
жінками. Хорові псалми «Боже мій, нащо мене ти покинув?», «Тільки в
Богові спокій душі моїй» та Великодній концерт «Нехай воскресне Бог»
написані для мішаного складу виконавців, оскільки за змістом відносяться до
всього людства загалом.
Окремою лінією у хорових псалмах проходить ідея спокою.
Відбувається драматургічний рух від ідеї відсутності спокою у 21-му псалмі
«Боже мій, нащо мене ти покинув?» до ствердження спокою у 61-му псалмі
«Тільки в Богові спокій душі моїй». Таким чином, складається умовний цикл
хорових псалмів з вершиною – Великодній хоровий концерт «Нехай
воскресне Бог». Частини циклу поєднуються спільною ключовою ідеєю:
молитвою про спокій, його пошук і знайдення.
Об’єднує хорові псалми між собою обраний композитором темп та
характер творів. Так, майже всі псалми мають повільний темп та характер
особистої молитви. Виключенням є Великодній концерт, який, спираючись
на зміст тексту псалма 67, має урочистий святковий характер. Ствердження
головної ідеї, де оспівується головне пророцтво християнства, а саме
воскресіння Ісуса Христа і надія на спасіння кожного християнина, свідчить
про притаманну йому функцію фіналу умовного циклу хорових псалмів
Г. Гаврилець. Після створення Великоднього концерту композитор не
зверталась до написання хорових псалмів. Концерт є одночасно кульмінацією
та фіналом в умовному циклі хорових псалмів Г. Гаврилець.
Хорові твори «Херувимська», «Тебе поєм», «Богородице Діво,
Радуйся», «Достойно є» є окремими частинами літургії, хоча композитор не
бере за мету створення повного циклу літургії, обираючи ті частини, які
мають кульмінаційне значення у літургічному циклі. Особливо це стосується
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твору «Тебе поєм». Композитор обирає для створення твору другий розділ з
«Милість миру», яка є центральною частиною у літургії. Г. Гаврилець,
спираючись на концертне призначення твору, використовує тричастинну
репризну форму, що не є характерною для творів літургічного циклу. Таку ж
форму має хоровий твір «Богородице Діво, Радуйся». «Херувимська» за
формою (двочастинна) більш, ніж попередні твори, відповідає канонам
церковного богослужіння, оскільки базується на структурі молитви.
Хорова

музика

Г. Гаврилець,

що

належить

до

розвитку

західноєвропейської традиції, представлена трьома творами: «Stabat Mater»,
«Kyrie eleison», «Miserere». Звернення до жанрів західноєвропейської
традиції свідчить про духовно-образну сферу, яка в пріоритеті творчості
композитора.
Твори католицької традиції, на відміну від православних хорових
мініатюр, належать до крупної форми, але вони не є циклічними. Для «Stabat
Mater» та «Miserere» характерна тричастинність без поділення на окремі
частини. У творі застосовано принцип концертності, про що свідчить,
зокрема, чергування оркестрової та хорової груп. Г. Гаврилець зіставляє
сучасну кластерну гармонію з класичною акордовою вертикаллю, що надає
відчуття єдності минулого та сучасності.
«Kyrie eleison» поліфонічний твір, що за формою тяжіє до фуги і є
окремим концертним хоровим твором, який не пов’язаний з можливим
створенням меси. Розгорнута поліфонічна побудова з акордовою вертикаллю
наприкінці, виконання a capella, багатоголосність (8 голосів) свідчить про
жанрову приналежність до мотету. У музичній мові композитор спирається
на особливості української мелодики (метрична свобода, мінорний лад з
натуральним різновидом, наспівна мелодика, яка будується у межах квінти з
частими розспівами та повторами). У творах католицької традиції
композитор поєднує здобутки минулого та сучасного музичного мистецтва з
індивідуальним композиторським трактуванням.
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Третій напрямок представляє хорові твори написані на основі творчого
переусвідомлення українського фольклору. Його особливістю є те, що він
розвивався впродовж другого та третього творчих періодів композитора та є
найпліднішим. В доробку композитора 13 колядок та щедрівок, 9 обробок
народних пісень, хоровий твір на народні тексти «Жалі, мої, жалі», фолькконцерт на народні тексти «Кроковеє колесо», хорові картини «Пісні волі».
Серед творів крупної форми на фольклорній основі – ораторія «Барбівська
коляда» та музично-сценічне дійство «Золотий камінь посіємо».
Особливістю

фольклорного

напряму

композиторської

творчості

Г. Гаврилець є те, що у його межах твори крупної форми оточують
мініатюри. Першим твором, який заснував третій напрям хорової творчості
композитора є музично-сценічне дійство «Золотий камінь посіємо» (1997), а
останній (на теперішній час) – ораторія «Барбівська коляда» (2010).
Звертаючись до фольклорних першоджерел, Г. Гаврилець використовує
майже всі фольклорні жанри. Композитор охоплює своєю увагою повне коло
календарно-обрядових пісень, а також ліричні та побутові пісні. Більшість з
них представлено у музично-сценічному дійстві «Золотий камінь посіємо».
Унікальність цього твору полягає у відтворенні неповторної ідеї – охопити
всі віхи історії України від створенні світу до теперішнього часу.
Фольклорні

мініатюри

Г. Гаврилець

представлені

обробками

українських народних пісень та оригінальними творами на народні тексти.
Використання різних фольклорних жанрів визначає виконавський склад. Так
обробка «Ой, темна нічка, Купайлочка» належить до жанру купальської
пісні, обробки «Через наше сельце» та «Ой, вийду я» відносяться до жанру
соціально-побутових пісень, а це суто жіноча традиція виконавства. Обробки
«Вітер віє долинами», «Ой, дубе, дубе кучерявий» за жанром відносяться до
соціально-побутових пісень, але оскільки у поетичному тексті мова йде від
чоловіка та жінки твір призначений для мішаного складу виконавців.
Найпоширенішою у третьому напрямку хорової творчості Г. Гаврилець
є Різдвяна тема, що обумовлено особливостями релігійного та побутового
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життя українського народу. Історично склалося так, що святки були
найвеселішим часом у повсякденному житті українців. За виконавським
призначенням обробки колядок Г. Гаврилець слід розподіляти для жіночого
та чоловічого складу хору. Подібний розподіл слід обумовлювати
регіональними виконавськими традиціями. У Карпатах виконання колядок
доручалось чоловікам, кількість яких сягала 12 (за кількістю апостолів).
Кульмінацією втілення Різдвяної теми у хоровій творчості Г. Гаврилець
на теперішній час є ораторія «Барбівська коляда». Окрім мішаного та
дитячого хору і солістів, композитор використовує у творі ударні та народні
інструменти, прообразом яких є троїсті музики. Якщо інструментальний
склад свідчить про спирання у якості прообразу на традицію троїстих
музиків, то використання дитячого та мішаного складу хору засвідчує
загальноукраїнську традицію виконання колядок як дорослими, так і дітьми.
Наскрізну функцію у хоровій творчості Ганни Гаврилець виконує образ
Богородиці, який втілюється в кожному з напрямів. Так у першому напрямі
образ Богородиці освітлюється у творі «Все упованіє моє…» на вірші
Т. Шевченка
представлений

з

поеми
творами

«Марія»

(2006).

У

другому

напрямі,

який

православної та католицької традиції образ

Богородиці репрезентований у православній молитві «Богородице Діво,
радуйся» (2004), «Достойно є» (2014) та «Stabat Mater» (2002). В третьому
напрямі образ Богородиці є провідним у обробках колядок, щедрівок, кантів.
Хорова творчість Г. Гаврилець охоплює майже всі жанри хорової
музики. Тому художній світ композитора втілений у хоровій творчості,
різноманітний, всебічний та яскравий. Розпочавши зі світського напряму у
хоровій музиці, композитор поступово поглиблюється у духовну сферу.
Такий рух відбувається вже у першому напрямі хорової творчості
Г. Гаврилець, де починаючи з пейзажної лірики, композитор приходить до
духовної. У другому напрямі – відбувається поглиблення у духовну сферу.
Це обумовлено тим, що у першому напрямі композитор створювала духовні
твори на неканонічні тексти, а у другому – на канонічні (що призначені для
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концертного виконання). Третій напрям – найчисельніший за кількістю
творів – пов’язаний із відродженням національної музичної культури
України, яка є близькою до духовно-релігійної.
Коло пріоритетних тем та образів надихає композитора на унікальну
інтерпретацію одвічних хорових жанрів. Поєднання творчого обдаровання,
професійного мистецтва минулого та сучасності з багатою скарбницею
пісенної творчості українського народу надало Г. Гаврилець можливість
створити у хоровій творчості систему жанрових пріоритетів, де втілились
особливості духовної, світської та народної культури України.
Висновки до Розділу 2
Безперервність

ренесансного

процесу

властива

українській

національній культурі. Узагальнення найкращих рис в досягненнях людства,
концепцій ідеального, що склалися на попередніх етапах розвитку художньої
культури, їх переосмислене введення у сучасний контекст набуває значення
функції Новітнього Відродження в українському мистецтві порубіжжя
тисячоліть.

В

українському

Новітньому

Відродженні

як

результаті

безперервного процесу ренесансного циклоутворення єднаються здобутки
прадавньої

вітчизняної

західноєвропейської

історії,

культури.

візантійські
Залучення

до

традиції,
сучасного

досягнення
мистецтва

національних ідеалів, втілених у кращих взірцях української художньої
культури, сприяють розквіту творчій індивідуальності, діяльність якої постає
як

результат

переосмислення

ренесансної

опозиції

«взірцевість

–

оригінальність». Перебуття творчої індивідуальності у стані безперервного
пошуку, що сформувався як її типологічна ознака у часи італійського
Ренесансу, зберігає своє значення і в добу українського Новітнього
Відродження. Рух до ідеалу як засіб виходу з тотальної кризи, що охопила
суспільне життя, обумовило появу митця нововідродженнєвого типу,
сутність діяльності якого полягає у створенні унікального світу у художній
творчості. Цей новостворений художній світ постає як відображення того
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ідеального майбутнього, досягнення якого є метою поколінь українців, від
яких виступає з палкою проповіддю нововідродженнєвий митець.
Хорова творчість Ганни Гаврилець займає чільне місце в контексті
новітньовідродженнєвих процесів національного музичного мистецтва.
Структура

особистості

композитора

відповідає

критеріям

творчої

індивідуальності нововідродженнєвого типу, оскільки в її творах постає
система ідеалів і опозицій, притаманна ренесансній культурі як такій.
Творчість Г. Гаврилець припадає на композиторську діяльність корифеїв
українського музичного мистецтва – В. Бібік, Л. Дичко, К. Карабиць,
Т. Кравцов, В. Птушкін, М. Скорик, Є. Станкович, В. Стеценко. Серед
композиторів покоління Г. Гаврилець визначною є творчість Ю. Іщенка,
В. Зубицького, О. Козаренка, В. Степурка, В. Полевої, О. Полевого, Б. Фільц,
О. Щетинського. Хорова творчість Ганни Гаврилець відображує основні
тенденції композиторської діяльності українського хорового мистецтва межі
тисячоліть, про що свідчить наявність основних творчих напрямів: духовного
(православної та католицької традиції) та фольклорного.
В хоровій творчості Г. Гаврилець (нововідродженнєвого митця)
взаємодіє взірцеве та індивідуальне: взірцеве віддзеркалює індивідуальні
риси стилю композитора. В творчій діяльності Г. Гаврилець відбувається
поєднання наукового осмислення сучасності та історії України (дослідження)
і філософських узагальнень (уявлення про світ, людину, яка тяжіє до
гармонійного поєднання з Богом), роздумів про сутність моралі (художнє
втілення чеснот), втілених у широко представленій системі хорових жанрів.
Наведена взаємодія надає можливість визначити творчу особистість
Г. Гаврилець як таку, що відповідає критеріям ренесансного типу митця,
визначеного Є. Гареном у понятті «універсальний художник» [30, с. 28].
Хорова творчість Ганни Гаврилець визначена як така, що відповідає
якості акме. Підкреслено, що розвиток хорового доробку Г. Гаврилець
відображає

еволюцію

стилю

та

єдність

системи

творчих

методів

композитора. Встановлено ті закономірності розвитку, що сформувалися
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протягом 37-річного творчого шляху композитора. Для вивчення періодизації
творчості Г. Гаврилець у комплексі використовуються наступні наукові
методи: біографічний, географічний, еволюційно-стильовий. Виявлено, що
творчий шлях Г. Гаврилець має три періоди. Перший – охоплює 1979-1991
роки (Львів – Київ), другий – 1991-2000 рр., третій – з 2000 року і по нині.
Виділено три напрямки хорової творчості Г. Гаврилець. Перший –
світські й духовні твори на вірші українських поетів, другий – духовні твори
на канонічні тексти, третій – твори натхненні українською пісенністю.
Наявність жанрового розмаїття є свідченням, що Г. Гаврилець відповідає
ренесансному типу митця – «універсальний художник».
Напрями хорової творчості Г. Гаврилець пов’язані з багатовекторним
процесом Новітнього Відродження національного музичного мистецтва.
Творчим методом композитора як представника типу нововідродженнєвого
митця є спирання на взірець, в якості якого постають шедеври геніїв
національного мистецтва. Це, зокрема, хорові концерти М. Березовського,
Д. Бортнянського, поема «Марія» Т. Шевченка, поетичний цикл «Щороку»
О. Олеся, поезія Г. Сковороди. Тема національної свідомості, любові й
вірності Батьківщині є проявом ренесансного культу держави, свободи,
патріотизму в новітньовідродженнєвих культурних умовах.
Серед пріоритетних ознак національного відродження – втілення
духовної теми у системі художнього світу хорової творчості Г. Гаврилець,
пов’язано з відродженням релігійності у добу Новітнього Відродження кінця
ХХ – початку ХХІ століть. Втілення теми духовного світу, молитовного
звернення до Творця в творчості композитора відповідає ренесансній єдності
людини і Бога. Ренесансний культ краси та природи втілюється, зокрема, у
хоровому циклі «Три хори на вірші О. Олеся». Втіленням відродженнєвої
символіки є звернення до образу Богородиці, наскрізного в хоровій творчості
композитора. Починаючи зі «Stabat Mater», він проходить крізь періоди і
напрями хорової творчості Г. Гаврилець (твори православної традиції
«Богородице, Діво, радуйся», «Достойно є»; духовний твір «Все упованіє
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моє…» на вірші Т. Шевченка поруч з образом Богородиці, втілює й образ
лицаря-козака.
В хоровому циклі «Три хори на вірші О. Олеся» репрезентовано такі
ренесансні опозиції: зима-весна, сон-дійсність, небо-земля, жайворонокпролісок.
Хорові твори Г. Гаврилець тяжіють до жанру хорового концерту (як
одночастинного, так і циклічного). Риси концертності як відображення
принципу ренесансного concertato об’єднують хорові твори, своєрідно
відбиваються у властивій їм структурі та змісті. Принцип циклічності як засіб
ренесансного відображення світу також об’єднує хорові твори Ганна
Гаврилець.
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РОЗДІЛ 3 РІЗНОМАНІТНІСТЬ В ЄДНОСТІ – ПРИНЦИП
ВТІЛЕННЯ РИС НОВІТНЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ У ХОРОВІЙ
ТВОРЧОСТІ ГАННИ ГАВРИЛЕЦЬ
3.1. Семантика Новітнього Відродження у світському напрямі
творчості митця
Цикл «Три хори на вірші О. Олеся» (1983) відкриває хоровий доробок
композитора. В ньому формуються основні риси майбутніх хорових творів
Г. Гаврилець. Це стосується вибору тематики та образів, індивідуального
композиторського трактування вербальних текстів, особливостей музичної
мови та стилю композитора.
Звернення композитора до поезії одного з видатних українських поетівліриків початку ХХ століття Олександра Олеся свідчить про близькість його
художнього спадку творчим уподобанням Ганни Гаврилець. В поетичних
творах О. Олеся наявні типологічні ренесансні риси. Серед них милування
красою природи і особистості (культ людини, краси та природи), шлях до
вершин духовного життя (взірцевість та принцип змагання), відтворення ідеї
пробудження й оновлення душі й всесвіту, провідна тема любові до
Батьківщини, свободи українського народу. В ліриці поета знайшла своє
місце ренесансна опозиція трагізм – оптимізм. Краса природи рідного краю,
чарівність української народної пісні є основними джерелами, що живили
поетичний світ О. Олеся і надихають й Г. Гаврилець. Тому для створення
хорової трилогії вона обирає два вірші з поетичного циклу О. Олеся
«Щороку» (1910) та фрагмент драматичної поеми «Над Дніпром» (1911).
Творчий тандем двох представників Новітнього Відродження складає
змістовну арку, яка поєднує першу хвилю Новітнього Відродження початку
ХХ ст. з другою хвилею Новітнього Відродження початку ХХІ ст..
Особливістю композиторської творчості Г. Гаврилець є тонка робота з
літературним

першоджерелом.

трансформує

структуру

Навіть

поетичного

тоді,

коли

оригіналу,

в

композитор
його

дещо

інтерпретації

зберігається дух поетичного натхнення, властивого автору. В поетичному
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циклі «Щороку» О. Олесь відтворює повний природній цикл – від зими до
осені. Натомість Г. Гаврилець змінює концепцію поета, обираючи лише дві
пори року

–

зиму та весну, й, відповідно,

–

два вірші «Спала природа» та «В

небі жайворонки в’ються». З метою посилити весняно-ренесансну символіку
композитор

додає

як

заключний

номер

хорового

циклу

фрагмент

драматичної поеми «Над Дніпром», а саме – веснянку «А вже красне сонечко
припекло». В результаті музично-поетична картина осені є вилученою з
хорового циклу, тоді як образ весни дістає якості наскрізного, розгортаючись
від зимового сновидіння, у якому втілено передчуття майбутнього, до
пробудження весни та її тріумфу.
Вибір композитором теми «Пори року» пов’язаний з прагненням
створити образ нескінченності українського музично-поетичного всесвіту як
нескінченого весняного оновлення, яке символізує притаманну йому одвічну
закономірність.

Відтворення

розвитку

природи,

натхненої

весною,

поєднується в хоровому циклі з розгорненням теми зміни етапів людського
життя. Але в даному випадку композитор не ставить за мету створити низку
картин переходу від юності до старості та смерті. Натомість Ганна Гаврилець
стверджує ідею одвічної весняної юності безсмертної людської душі, яка не
знає старості. Основою цієї художньої концепції відродження є відтворення
символу кола, яке властиве як розвиткові природи, так і життю людини.
Якщо у творах О. Олеся образ «пір року» заснований на принципі їх змін й
тяжіє до утворення ідеї коловороту, то у Г. Гаврилець провідним є образ
весни, яка об’єднує різні періоди у щорічному колі природи. Таке
композиторське трактування літературного тексту обумовлено передчуттям й
очікуванням скорих та світлих змін в історії України, утворюваним навколо
неї національним всесвітом.
Перший хор, написаний на другий вірш з циклу («Спала природа»),
розкриває картину зимового сну природи, що мріє про майбутню весну.
Нерухомий зимовий сон природи поєднується в поетичному тексті з широко
представленими образами весняного пробудження, а саме морськими

105

хвилями, небесами, сповненими пташиними голосами, теплими вітрами.
Структура вірша скеровується відображенням змістовних змін. Воліючи до
вільного словесного викладення образів-символів, поет тяжіє до верлібру.
Принцип повтору фраз, слів, звуків є характерним для поезії О. Олеся.
Г. Гаврилець слідує принципам формо- і змістоутворення, властивим
поетичному тексту, але досить вільно їх інтерпретує задля відтворення дещо
іншої концепції. На відміну від поетичного оригіналу, композитор створює
словесно-музичну репризу, у якій повертаються образи застиглої зимової
природи, зануреної в сон. Саме задля створення ідеї кола, обрамлення,
Г. Гаврилець наприкінці першої частини хорового циклу проводить перший
рядок вірша – «Спала природа під ковдрою білою». Більш того, на відміну
від

експозиції,

композитор

двічі

повторює

провідні

вербальні

змістоутворення – «спала природа», а потім – й слово «спала», що сприяє
втіленню у музичній формі ефекту повернення образно-інтонаційної арки.
Композитор виокремлює ті слова поетичного тексту, зміст яких необхідно
підкреслити, підсилити задля музичного втілення ідеї замкненості зимової
картини природи. В такому випадку змінюється не лише форма, але й зміст
поетичного оригіналу. В композиторській версії він набуває репризної
тричастинності, у якій картина весняного сновидіння, що його відчуває зима,
набуває значення середньої частини.
Для передачі образу сновидіння композитор використовує такий
звукозображальний ефект, який можна визначити як поступове пробудження
слова. Розпочинаючи твір з хорового mоrmоrando партії альтів та тенорів, які
утворюють хорову педаль та передають образ зимової застиглості,
композитор проводить мелодію в партії сопрано (двічі викладаючи перший
рядок вірша – «Спала природа під ковдрою білою», що надає ефект
непорушності зимового сну). Поступово слова першого рядку вірша
охоплюють й «фонові» голоси, в наслідок чого принцип повтору у першій
частині хору набуває значного формоутворюючого й змістовного значення.
Створенню атмосфери статики, що вирізняє першу частину хору, сприяє й
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використання довгих тривалостей хорових вертикалей. Одним з прийомів
композиторської побудови форми стає поступове розширення хорової
фактури за рахунок додання хорових партій. (Хорова фактура розширюється,
додається партія басів). Так створюється музичний образ нескінченності
зимового сну.
Поруч з тим, музична драматургія першої частини хору насичена
інтонаціями-символами весняного пробудження, відсутніми у поетичному
оригіналі. Серед них – прихована в партії сопрано інтонація-символ
«Щедрика» М. Леонтовича, як омріяної зимовою природою весняної звістки.
Хоча вона й подана у не звичному метричному варіанті, тим не менш її
символічна значимість є очевидною (т. 5-8, див. пр. 1). Інтонаційна формула
«Щедрика» викладена четвертними тривалостями, що, поруч з традиційними
властивостями шедевра М. Леонтовича, надає музиці Г. Гаврилець характер
колискової, який обумовлений змістом поетичного оригіналу. Довгі
тривалості призначені для виконання партіями альтів та тенорів, створюють
звуковий фон, що відтінює розвиток прихованої у партії сопрано «щедрівки».
Показово, що вперше завуальована інтонація «щедрика» проходить тоді,
коли у вербальному тексті про весняні сни й не йдеться. Це свідчить про
наявність в хоровій драматургії першого хору методу інтонаційного
випередження змістовної ідеї, яку висловлено у вербальному тексті.
Принцип повтору використовується й в інтонаційній драматургії 1
частини хору. Весь інтонаційний розвиток партії сопрано побудований на
варіантному

розвиткові

завуальованої

цитати

з

хорової

обробки

М. Леонтовича. Розгорнення інтонеми «Щедрика» супроводжує музичний
розвиток, пов’язаний з викладенням двох перших рядків вірша. Вона
проводиться двічі і є основою наступного розвитку інтонаційної драматургії,
що охоплює перший рядок. Отже, інтонема «Щедрика» має функцію
інтонаційної матриці і стає основою музичної драматургії першого хору.
Від загального образу природи О. Олеся, Г. Гаврилець переходить до
втілення її більш конкретних проявів. Першим серед них стає образ
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морського дна, який потім змінює картина неба. Створюючи музичні образи
природного «низу» й «верху», композитор звертається до принципу
символізації хорових тембрів, до прийомів тембрової драматургії. Так, третій
рядок віршу, де йдеться про морське дно («Дно його, яснозелене»),
Г. Гаврилець проводить в партії басів і тенорів. Вибір чоловічих голосів
обумовлений

їх

тембральними

властивостями.

Виокремлення

словосполучення «Дно його», яке потім композитор проводить завдяки
прийому імітації в партіях альтів, сопрано та тенорів, сприяє створенню
свого роду відлуння, яке пронизує водні шари. Крім того, для втілення образу
морського дна композитор звертається до прийому хорової педалі в партії
басів. Застосування зазначених прийомів надає образу моря своєрідної
стереофонічності (т. 17-24, див. пр. 2).
Четвертий рядок віршу, що вимальовує образ «хвиль чи хмар», що
здіймаються над морем, у музичному розвитку створює поліфонію образів.
Так кожен з голосів має свою функцію: – у басах продовжена звукова
характеристика образу дна (хорова педаль); у альтів та сопрано відтворено
образ хвиль та хмар (мелодійне сходження та зворотній рух); у тенорів –
образ зітхання (т. 25-32, див. пр. 3).
Друга частина першого хору (т. 33) відтворює образ сну, в якому
розквітають весняні прикмети (починається з п’ятого рядку вірша «Снились
їй ночі в серпанках сріблястих»). У другій частині музичний образ хвиль та
хмар продовжує свій розвиток, супроводжуючи ті слова вербального тексту,
що пов’язані з образами «лампад та кроків пташечих». Так відбувається
перетворення: образ зими, завдяки символіці в інтонаційній драматургії,
трансформується в образ весни. Поруч з тим, на відміну від зимової картини,
Г. Гаврилець використовує для викладення цього інтонаційного матеріалу
високу теситуру партії сопрано та широкий діапазон всіх партій, гучну
динаміку, що набуває значення образу майбутнього пробудження природи. В
другій

частині

першого

вербально-інтонаційної

хору

поліфонії

використовується
(за

своєрідний

визначенням

прийом

О. М. Маркової
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«лінеаризм – змістовна та структурна самостійність голосів-шарів» [106,
с. 58]). Його сутність полягає в тому, що при константності викладення
інтонаційних

опор

в

кожній

партії

зазначений

вербальний

текст

проголошується у специфічному метро-ритмі («Зір лампади», т. 38-40, див.
пр. 4). Прийом вербально-текстово-хорової поліфонії набуває вершини свого
розвитку. Його кульмінація припадає на кінець другої частини хору, у точці
золотого перетину, що припадає на загальну кульмінацію твору.
Г. Гаврилець, поширюючи прийом луни, який використовує поет (9
рядок вірша – «Ось вони стелються, стелються, стелються»), поєднує
акордовий склад з уступоподібним викладом від партії басів до сопрано.
Кластерне звучання, яке утворюється наприкінці проведення всіх партій,
відтворює нашарування образів та мрій у одному сновидінні. Завершення
другої частини ферматою на паузі свідчить про композиторський намір щодо
ствердження нескінченності образу весняного сновидіння зимової природи.
Третя частина першого хору (т. 60) основується на останніх трьох
рядках вірша і виконує функцію репризи. Її інтонаційна основа виростає з
інтонації – образу «хвилі чи хмари», але подається в іншому ритмічному
малюнку та в оберненні (подається на словах «руки простягши» (т. 67, див.
пр. 5). Це означає, що, незважаючи на відсутність вербального образу «хвилі
чи хмари» в репризі, його інтонаційна ремінісценція дозволяє відчути його
приховану присутність. Реприза є синтетичною з рисами дзеркальності, адже
спочатку вводиться музичний матеріал інтонації-образу хвилі чи хмари (з
другої частини хору), а потім – інтонема «щедрика» (з першої частини).
Введення довгих тривалостей, пауз, фермат, хорових педалей грає змістовну
роль, адже сприяє створенню ефекту «завмирання» музики, що символізує
занурення у нескінченний зимовий сон.
Другий хор циклу («В небі жайворонки в’ються») контрастує з першим,
як за рахунок темпу та характеру ( І частина – помірно, ІІ частина – весело),
так за рахунок зміни образної сфери: зимовий сон скінчився, весна стає
реальністю. Якщо у першому хорі образ весни існував лише у сновидінні, як
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передчуття майбутнього розквіту, то у другому хорі представлені прикмети
весни. Жайворонки – птахи, які принесли Благу вість (прихід весни), як і
проліски, є першими провісниками весни і відродження природи. Якщо у
першому хорі є тільки натяк на образ пташок («кроки пташечі»), то у
другому образ жайворонків та їх співів та дзвонів («дзвоном радісних
пісень») є провідним. Важливим є просторове співставлення ознак весни:
вертикаль жайворонок – пролісок поєднує небо і землю.
На відміну від вільної структури першого вірша, другому притаманна
римована організація. Тим складнішим є завдання трансформації віршованої
структури, до чого тяжіє Г. Гаврилець й у другому хорі. Взірцем подібного
трансформування віршованої основи заради створення органічної музичної
форми та інтонаційної драматургії для Г. Гаврилець є хорові обробки
М. Леонтовича. Це, зокрема, додавання образу весняних дзвонів і утворення
тричастинної репризної форми, завдяки видозміненому повтору 1 частини.
Для експозиції образу співу жайворонків композитор звертається до
силабіки та акордової фактури як аналогу «пташиного хору». Риси
формульності, притаманні інтонації «пташиного хору», передають образ
радісного весняного цвірінькання (див. пр. 6).
Композитор, втілюючи образ весни, що розквітає, додає відсутній у
вірші О. Олеся музично-вербальний образ дзвонів як звукового символу не
лише пісні жайворонків, але й весняних дзвонів (після другого рядка введена
звукова імітація дзвонів – «дінь-дінь» у вигляді перекличок жіночої та
чоловічої груп хору; т. 6-9, див. пр. 7).
Показово, що формування музичної форми відбувається за рахунок
розвитку образної драматургії. Так, перша і третя частини базуються на
розвитку образів жайворонків та дзвонів, в другій створюється образ
пролісків. Наприкінці першої та третьої частини другого хору образ дзвонів
дістає вигляду акордової педалі. Що стосується другої частини весняного
хору, то в ній образ дзвонів перетворюється на інтонацію – символ пролісків.
Про надзвичайно тонку та глибинну композиторську інтерпретацію
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поетичного взірця свідчить наявність у музичній драматургії другого хору
прийому

семантичного

перетворення

інтонаційного

матеріалу,

який

відповідає відтвореному у вербальному тексті просторового поєднання
символів небес (жайворонки) та землі (проліски). Характерною рисою
творчості Г. Гаврилець є прагнення до відтворення ідеї відображення
горнього світу у світі дольному. Ця ідея втілюється завдяки відтворенню
зазначеного перевтілення.
Якщо, за О. Олесем, жайворонки «впали» на землю заради того, щоб
«глянути на диво» – «перші проліски», то у Г. Гаврилець, це «падіння» у
поетичному тексті перетворюється на своєрідне преображення інтонаційного
образу пташиних дзвонів на музичний символ перших весняних квітів. Так,
поруч з просторовою вертикаллю ознак весни (жайворонки – проліски) у
вербальному тексті виникає ідея їх єдності, що формується засобами
інтонаційної драматургії. Поширення інтонаційного символу дзвонів на
образ пролісків сприяє також утворенню єдності засобів формоутворення.
Адже кожна з трьох частин хору закінчується прийомом хорової педалі з
ферматою, що надає мініатюрі риси стадіальності (див. пр. 8).
Музичний образ дзвонів виконують розділову функцію між частинами.
Таким чином, в основу музичної драматургії другого хору покладено
дзвоновість, як наскрізну інтонаційну ідею, розвиток якої свідчить про риси
«хорового симфонізму» [11, с. 8] відбиті у мініатюрі.
Третій хор – фінал хорової трилогії. Весна представлена тут як тріумф
сонця. Якщо у першому хорі, завдяки завуальованій цитаті з обробки
М. Леонтовича, є можливим встановлювати жанрові ознаки «Щедрівки»,
якщо другому хору були властиві лише жанрові риси веснянки, то для
третього хору композитор, слідуючи за відповідною ремаркою О. Олеся,
свідомо обирає жанр веснянки як такий. Принцип роботи композитора з
вербальним текстом у третьому хорі також пов’язаний з трансформацією
форми вірша. Якщо поет не застосовує текстових повторів, завдяки чому
вірш складається з двох строф по чотири рядки, то композитор після кожної

111

строфи вводить репризний повтор 1 рядка, а також наприкінці твору
проводить фрагмент (2 рядки) першої строфи. В наслідок цього в цілому
утворюється складна тричастинна форма хору. Його перша і друга частини
написані у простій репризній тричастинній формі. Що стосується третьої
частини хору, то вона є репризою першої частини, використовується повтор
першого рядка вірша – «А вже красне сонечко припекло». Завдяки означеним
повторам кожна з чистин, і весь хор в цілому набуває колоподібної
структури, що стає символом сонця, нескінченності всесвіту та весняного
відродження (див. пр. 9).
Якщо у першому хорі композитор зіставляла такі просторові образи, як
хмари і хвилі, у другому хорі циклу були зіставлені образи жайворонків та
пролісків, то у фінальній частині трилогії відбувається протиставлення таких
контрастних образних сфер, що уособлюють небо та землю, як образ
журавлів та образ пролісків. Поряд з ними у фіналі з’являється ще одна
просторова вертикаль – сонце й земля. У першій частині третього хору
експонуються образи журавлів та сонця, що символізує небесну сферу, у
другій – образ пролісків та землі, що є символами земного буття. У другій
частині хору відбувається поєднання цих образних сфер: «сонечка-батечка»
та «землі-матінки», завдяки чому утворюється алегорія, пов’язана з
втіленням ідеї родини та врожаю. Таке поєднання на новому етапі розвитку
продовжує розвиток художньої концепції нескінченності світу, коловороту
природи, відродження життя.
Отже, цикл «Три хори на вірші О. Олеся» займає важливе місце у
хоровій творчості Г. Гаврилець, де закладені основні риси хорового письма
композитора. Серед них – тяжіння до циклічності, наскрізної драматургії,
створення системи інтонацій-символів, риси хорового симфонізму, акордової
фактури та хорової педалі, введення цезур на межах формоутворення.
Важливим у хоровому стилі Ганни Гаврилець є поєднання традицій минулого
з новаторськими відкриттями сучасності. Так інтонаційна драматургія
хорового циклу базується на традиціях хорових обробок М. Леонтовича. У

112

першому хоровому творі Г. Гаврилець сформувалися особливості роботи
композитора з поетичним першоджерелом. Композитор тяжіє до спадку
українських поетів. Композиторська інтерпретація віршованого тексту
базується на збереженні та поглибленні поетичної ідеї. Поетичні образизмісти, закладені у віршованому оригіналі, перетворюються на інтонаціїсимволи, завдяки чому відбувається додавання до художнього змісту
семантичних рядів, відсутніх у оригіналі. Важливим є й концепційне
підкреслення ключових слів. Поруч з трансформацією деяких засад
формоутворення

поетичного

тексту

композитор

задля

створення

колоподібної музичної концепції застосовує прийом повтору відповідних
рядків та словосполучень. Трансформування формоутворення, властивого
віршам О. Олеся, обумовлено метою його символізації. Повернення у репризі
до початкового стану у розвиткові художнього образу відтворює принцип
кола як втілення принципової ознаки українського національного всесвіту.
Так виявляється ідея повернення, що символізує ідею національного
відродження у сучасній українській культурі.
3.2. Новітньовідродженнєва символіка-sacra в духовних творах
автора
Псалми Давида – універсальне явище світової культури: митці
звертались до цього взірця стародавньої творчості протягом усієї історії
людства.
В Біблії Псалтир має назву «тегилим» (давньоєврейською), що означає
«хвала» і вказує на основний характер змісту псалмів як хвалебних
піснеспівів Богові. В грецькій Біблії Псалтир іменується «Псалтирион» – за
назвою струнного музичного інструменту, у супроводі якого виконувались
псалми. Книга Псалтирі складається з 151 псалма, з котрих 150 – канонічні, а
останній – аканонічний.
Провідною думкою багатьох науковців є той факт, що іудейський цар
Давид не був єдиним творцем псалмів. Серед інших творців псалмів відомі
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такі імена як: Мойсей, Давид, Соломон, Асаф, Єман, Єфам і сини Кореєві.
Традиція називати Псалтир книгою Давида пояснюється тим, що більшість
псалмів дійсно належать іудейському царю, в яких було розкрито силу і
різноманіття його поетичного таланту. Саме Давид сформував псалмову
традицію. Його послідовники (Асаф, Єман, Єфам, сини Кореєві ) надавали
власним псалмам риси, подібні Давидову оригіналу, наслідуючи взірцю. Так
у межах біблійної псамотворчості сформувався принцип опори на взірець,
який багато століть потому, на тлі іншої національної культури віднайшов
своє специфічне перетворення в художній культурі італійського Ренесансу.
В наш час в науці вважається, що безпосередньо Давиду належить 78
псалмів з 151. Але незалежно від авторства, всі псалми, що дістали назву
«Псалми Давида» представляють поетичний виклад подій життя біблійного
Царя, починаючи з помазання від пророка Самуїла і закінчуючи останніми
роками

його

царювання.

Зовнішня

сторона

життя

царя

Давида

загальновідома. З простого пастуха в родині Іесея, з коліна Іудина, він за
промислом Божим, дякуючи своїм талантам та героїзму, став народним
героєм, дістав любов та відданість народу. Кожна подія в бурхливому житті
Давида відзначалася написанням пісень: його псалми (або натхненні його
особистістю) багаточисельні та різноманітні, що відтворюють молитовний
дар і нескінченний поетичний талант Царя-поета. Поезія псалмів сповнена
внутрішніми хвилюваннями і відрізняються багатством змісту Його ім’я та
справи складають найсвітлішу сторінку ветхозавітної історії.
Утворення Псалтирі сягає близько тисячоліття – від Мойсея (XVI – XII
ст. до н.е.) до Ездри й Неємії (VI – V ст. до н.е.). Псалтир поділяється на 5
частин, про що, зокрема, засвідчує завершення кожної з частин літургійним
славослов’ям («буді, буді»), що вводиться 4 рази після псалмів 40, 71,88 і
105. Показово, що частини Псалтирі різні за розміром. Так в першій з них –
40 псалмів (з 1 по 40 пс.), в другій – 29 (з 40 по 71 пс.), в третій – 17 (з 71 по
88 пс.), в четвертій – 17 (з 88 по 105 пс.) і в п’ятій – 46 (з 105 по 151 пс.). Це
означає, що в основі частин Псалтирі покладено не стільки структурну
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подібність, скільки принцип змістовної єдності/контрасту. Наявним є і
наближення до структурної подібності 1 і 5 частин, що надає їм функції
змістовних опор, на яких тримається «будівля» Псалтирі.
Псалтир є збіркою поетичних творів, об'єднаних спільною тематикою:
пошук істини через діалог людини із Богом. Подібні взаємовідносини
антропо-теоцентричного типу є визначними для мислення ренесансного
типу. Псалми за ознакою змісту поділяють на хвалебно-подячні; молитовні;
навчальні; пророчо-месіанські; історичні [86].
Початок церковного використання псалмів був наданий пророком
Давидом: ним була збудована нова скінія у Єрусалимі, куди був перенесений
Кивот Завіту. З початку нашої ери псалми були прийняті християнами. Про
значущість псалмів у православному Богослужінні свідчить той факт, що
Псалтир використовується у ньому частіше інших книг (Книга Іова, Книга
Притчей, Книга Премудрості Соломона).
Виконання псалмів в православному Богослужінні має два різновиди –
антифонний та респонсорний [114]. Поряд із цілісним виконанням псалмів, у
Богослужінні використовувалися і їх фрагменти. Як наслідок, виникли такі
піснеспіви, як антифон, аллилуарій, градуал, трактус.
Створення поетичних творів, прообразами яких є біблійні псалми,
вирізняє й інші національні культури. До авторів що робили перекладення
псалмів належать: Клеман Маро (XVI ст., Франція), Ян Кохановський (XVI
ст., Польща), Іоганн Крістіан Гюнтер (XVII ст., Німеччина), Джон Милтон
(XVII ст., Англія), Симеон Полоцький (XVII ст., Білорусь-Росія). В
українській літературі визначні взірці у жанрі псалма належать Т. Шевченку.
Використання псалмів в православному Богослужінні має свою
історію. У ІХ столітті на тексти псалмів були створені стєпєнни
візантійського гімнографа Феодора Студита. З ХVI ст. псалми стали
виконуватися багатоголосно. В ХVII-ХVIII столітті розпочалася нова епоха в
історії псалмів у православній музиці. Псалми стали основою партесних та
хорових концертів, розквіт яких припадає на творчість Д. Бортнянського,
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М. Березовського, А. Веделя (XVIII ст.). У ХІХ ст. – М. Глінка, 1 половини
ХХ ст. – А. Архангельський, Т. Гречанінов, П. Чесноков. В українській
музиці на початку ХХ ст. до написання псалмів звертались М. Лисенко,
К. Стеценко.
Використання

псалмів Давида в католицькій

церкві

є також

розповсюдженим явищем. На тексти псалмів писали композитори різних
національних композиторських шкіл. Серед них французький композитор
К. Гудимель, польський – М. Гомулкін, нідерландський – Клеменс-не-Пап і
О. Лассо, Палестрина, у німецькій євангелічній музиці – Й. С. Бах та Г. Шюц.
В псалмодійних мотетах XVI та XVII ст. з’являється так званий
концертуючий стиль. На межі XVII – XVIII ст. виникає псалмодійна кантата
для соліста або ансамблю солістів (творчість Дж. Б. Перголєзі, А. Вівальді,
Г. Ф. Генделя). Хорові твори, не пов’язані безпосередньо з церковною
службою твори на тексти псалмів, створювали Й. Брамс, А. Брукнер,
Ф. Лахнер, Ф. Лист, Ф. Мендельсон-Бартольді, Г. Маршнер, Ф. Шуберт. У
ХХ ст. до псалму звертались М. Регер, І. Стравінський, А. Шонберг.
Закономірно, що псалмотворчість вирізняє ренесансну свідомість як
таку й актуалізується у Новітньому Відродженні національної української
культури в цілому й хорової творчості, зокрема. У добу Новітнього
Відродження в українській хоровій культурі розпочалася друга ренесансна
хвиля, пов’язана з оновленим поверненням до псалмотворчості. Про це
свідчать твори таких сучасних українських композиторів, що зверталися до
текстів псалмів Давида, як М. Скорик («3 псалми»), Є. Станкович («Господи,
Владико наш»), Л. Дичко («Псалом 67»), Ю. Іщенко (пс. 116 «Люблю я
Господа», пс. 24 «Господня Земля»), Б. Фільц (пс. 16 «Хорони мене, Боже»),
В. Зубицький («Я люблю Господа»), В. Ступурко (пс. 8 «Господи, Боже
мій»), В. Польова (псалми Давида № 50, № 22), В. Стеценко (пс. 8 «Господи,
Боже мій»), О. Польовий («Псалом Давидів № 53»). Псалми є не тільки
обов’язковими в складі кожної православної служби, але й набули
позахрамової концертно-виконавської традиції.
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Ганна Гаврилець не звертається до тих псалмів, які традиційно
використовуються у православному Богослужінні. Композитор тяжіє до
світського напряму хорової духовної музики. За словами Г. Гаврилець,
хорові твори на тексти псалмів були написані за покликом душі, як особиста
молитва. Вони не створені для виконання у храмі, але за своїм змістом і
молитовним духом є близькими до характеру православної музики.
Вибір текстів псалмів не випадковий. За словами композитора, кожного
разу обирається той псалом, який на той час найбільш хвилює і дає поштовх
до створення твору. В доробку Г. Гаврилець чотири хорових псалмів і
хоровий концерт на тексти псалмів, написані у другому періоді творчого
шляху композитора. Так, музика псалмів 21, 24 та 40 написана у 2000 році, 61
та 67 – у 2004. Г. Гаврилець використовує пророчі (№№ 21, 40, 67) і
молитовні псалми (№№ 24 та 61).
Хорові псалми в інтерпретації Г. Гаврилець не є циклом, але між ними
виникають певні зв’язки. Аспекти єдності спостерігаються на змістовному
рівні, в оригінальному трактуванні текстів псалмів, у формоутворенні.
Особливим є авторський погляд Г. Гаврилець на жанр хорового псалму. Для
неї він не є одночастинним хоровим концертом, чи хоровою мініатюрою.
Композитор трактує його як можливу середню частину хорового концерту,
про що свідчать більшість хорових псалмів у її творчості, які мають
молитовно-ліричну концепцію, характерну для середніх частин хорових
концертів. Серед хорових псалмів чотири тяжіють до мініатюри; винятком є
тричастинний Великодній концерт «Нехай воскресне Бог» (пс. 67), який є
циклічним твором, на відміну від інших (складається з трьох частин).
Характерною ознакою хорової творчості Г. Гаврилець є широке
використання різних складів виконавців, що стосується і хорових псалмів.
Так, для мішаного складу написані псалми 21, 61 та 67. Для однорідного
складу виконавців призначені псалом 24 (для чоловічого складу) і псалом 40
(для жіночого).
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Г. Гаврилець у псалмових творах нерідко спирається на ренесансний
взірець. Подібно до Палестрини, який у своїх мотетах на тексти псалмів
використовував різні склади хору – змішаний, дитячий, чоловічий,
Г. Гаврилець звертається до різних виконавських складів, пов'язуючи
тембральну фарбу з певним семантичним навантаженням. Так, виконання 24
псалма «До тебе підношу я, Господи, душу свою» чоловічим складом хору
надає йому архаїчності, переносить у часи, коли церковна музика
виконувалась суто чоловіками. Призначенням 40 псалму жіночому складу
хору композитор передавала характер янгольського співу, ідею материнської
турботи та захисту. Подібне тембральне вирішення складає умовний діалог
між цими псалмами, що утворюють свого роду антифон.
Виходячи з оповідного характеру текстів псалмів, композитор обирає
відповідний характер для музичного розвитку. Так майже всі псалми мають
повільний, урівноважений характер. Одночастинні псалми (пс. 21, 24, 40, 61)
мають ліричний характер. Для Великоднього концерту лірика не є
домінуючою; твір, виходячи з тексту псалма, має урочистий святковий
характер, а в деяких розділах і драматичний.
Провідним

прийомом

втілення

псалмового

змісту

у

творах

Г. Гаврилець є використання хорової педалі, яка контрастує мелодії,
пов’язаної з викладом вербальної складової. Для посилення звучності та
гармонійної насиченості Г. Гаврилець використовує прийом хорового divisi,
завдяки якому кількість голосів часом збільшується до семи.
Значимою у хорових псалмах Г. Гаврилець є цифрова символіка. Так, у
пс. 21 «Боже мій, нащо мене Ти покинув?» в першій частині сім разів
промовляється звернення до Бога, причому кожне речення є фактурним
варіантом попереднього. Варто підкреслити, що в умовах християнської
теології число сім має Божественну символіку. Символічним є й
композиторське структурування Сімки: так, перша частина в музичній будові
твору структурується як 4+3 (де 4 – символізує Хрест, 3 – Трійцю, а також
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«співвіднесеність

Божественного

й

людського

–

«боголюдського»

(боголюдська сутність Христа)» [106, с. 53]).
Вагомим для композитора в процесі інтерпретації псалмів є музичне
втілення ідеї спокою у композиторській інтерпретації пс. 21 та пс. 61. Але
якщо у 21-му псалмі простежується ідея відсутності спокою, то в 61-му
проголошується торжество спокою, який знайдено в Богові. Таким чином, ці
твори складають своєрідний диптих псалмів, об’єднаних спільною ключовою
ідеєю: молитвою про спокій, про його пошук і здобуток.
Авторський підхід Г. Гаврилець до написання псалмів полягає у
вільному використанні сакрального слова. В обраних текстах композитор не
використовує всього об’єму псалма, спираючись лише на ті його фрагменти,
в яких проголошується його ключова (з точки зору композитора) ідея. Такий
підхід

пояснюється

концертним трактуванням псалмів, притаманним

композитору. Як показав аналіз, Г. Гаврилець бере за текстову основу твору
два або три рядки псалма, що узагальнено втілюють головну ідею всієї
молитви. Для композитора головним завданням інтерпретації псалму є не
повне використання тексту, а розвиток інтонаційної драматургії, яка б
відтворила б неосяжний змістовний обсяг Давидових одкровень. Саме тому
композитор

застосовує

прийом

багаторазового

повтору

слів

та

словосполучень, яким надає значення «ключових». Повторені «інтонаційні
строки» трактовані авторкою як свого роду ключ до осягнення змісту твору.
Композитор намагається зосередити увагу на ідеї, яка домінує у
вербальному тексті псалму, виявити особливості її змісту у розвитку, в
наслідок

чого

обране

як

«ключове»

слово

або

речення

набуває

багаторівневого змісту. Оскільки ключова ідея псалму, як правило, міститься
у його перших реченнях, хорові твори Г. Гаврилець спираються саме на них.
Композитор тяжіє до узагальненого втілення головної ідеї, впроваджуючи її
завдяки не тільки вербального, але й суто музичного розвитку.
Характерними у хорових псалмах Г. Гаврилець є ознаки «текстомузичної форми» (за В. Холоповою [171, с. 162]), які найбільш яскраво
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виявляються у частинах, що репризно обрамляють середній розділ
(представляє собою новий етап в інтонаційній драматургії розвитку ключової
ідеї). Так виявляється тричастинність музичної композиції хорових псалмів
Г. Гаврилець, незважаючи на те, в якій формі написаний поетичний прообраз.
Наявність багатовимірно виявленого розвитку центральної вербальної ідеї
сприяє обґрунтуванню композиторського рішення, яке зростає з початкового
інтонаційного комплексу, що набуває значення свого роду «motto» ліричної
композиції псалма.
Так формується вербальна й інтонаційна єдність художнього задуму:
ключовій словесній фразі відповідає провідна інтонаційна ідея. Фазу
експозиційного

викладення

вербально-інтонаційної

ідеї

змінює

етап

розвитку, де вербальний зміст збагачується завдяки музичному оновленню;
фінальною фазою є репризне повторення ключової ідеї з додатковим
заключенням. Таким є загальний план розвитку музично-вербальної
драматургії хорових псалмів Г. Гаврилець. Відбувається переростання
текстово-музичної форми в музичну: вербальний текст є моделлю, яка
породжує музично-поетичний твір. Наявним є використання традицій
Палестрини, для якого важливим змістовним фактом оформлення цілого була
робота з вербальним текстом. Палестрина загострював увагу на зміст за
рахунок повторів окремих текстових фраз, підкреслення окремих слів,
побудову мелодичної лінії підпорядковував змісту текстової фрази,
використовуючи необхідний для образної сфери напрям мелодії та її
ритмічний малюнок.
В хорових псалмах Г. Гаврилець характерним є наявність декількох
етапів роботи композитора над текстом. По-перше, це виявлення основної
ідеї. По-друге, виділення ключових слів. Ці етапи творчої роботи отримають
риси драматичного розвитку шляхом повтору, кульмінаційного ствердження
і контрасту. Так, наприклад, в псалмі 61 «Тільки в Богові спокій душі моїй»,
де в першому розділі викладено перше речення, але в ньому поряд з
узагальненням викладено принцип повтору. Це ствердження ключового
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поняття «Тільки в Богові». Друга частина твору будується на другому
реченні псалма, де поряд з принципом повтору відбувається ствердження
загального змісту другого речення, позначеного кульмінаційною крапкою на
словах «і Спаситель мій». Принцип контрасту полягає у співставленні: на
словах «Заступник мій» гучної вертикалі з унісоном жіночих голосів. На
тихій динаміці розгортається другий розділ частини. Третя частина
передбачає повернення до першого рядку псалму, на відміну від
формоутворення псалму, в структурі якого повернення до початку наприкінці
немає. Композитор завершує твір невеликою кодою, побудованою на
багаторазовому проведенні перших слів псалма: «Тільки в Богові». Таке
повернення дозволяє припустити, що для композитора ця ідея є головною в
процесі музичного змістоутворення.
Псалом Давида 21 «Боже мій, Боже мій! Нащо мене Ти покинув?»
(2000). 21-й псалом один з найбільших у Псалтирі, в ньому синтезовані
месіанський та пророцький типи цього виду молитви, що надає їй особливого
драматизму. Головним змістовним мотивом в ньому є наявність того
звернення до Бога. Здійснене ветхозавітним пророком, що у євангельські
часи утворить четверте з семи слів Христа на Хресті – «Боже мій, Боже мій!
Нащо мене Ти покинув?», згідно змісту Євангелія від Матфея та Євангелія від
Марка. Слова Спасителя на хресті, зведені до єдності, створюють свого роду
послідовність, яка дістала назву «Сім слів Спасителя на хресті».
До пророцького типу 21 псалом Давида слід віднести ще й з тієї
причини, що у його вербальному тексті викладені ті моменти, що потім
своєрідним чином продублюють деякі моменти останніх часів життя Ісуса
Христа, які являють, як відомо, основу Рassіon. Про це свідчать, зокрема, такі
строки: «Всі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають
устами, киваючи головою»; «Він надіявся на Бога, нехай же спасе його,
нехай визволить його, коли він угодний Йому».
Структура псалму і наведені композитором його фрагменти, що
утворюють музичний твір, свідчать, що при спирання на Давидовий прообраз
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композитор складає оригінальну художню концепцію. В тексті псалма
звертання віруючого до Бога поєднано з проханням не забути його і почути
молитви до Нього. Надію на спасіння надають наступні строки «На Тебе
надіялись батьки наші, надіялись, і Ти визволив їх. До Тебе звертались і були
спасенні, на Тебе надію покладали і не осоромились». Також в псалмі
використані

елементи

пророкування

майбутнього

Царства Господня:

«Згадають і повернуться до Господа всі краї землі і поклоняться перед Ним
усі племена народів». «Бо Господнє є Царство, і Він царює над народами».
Таким чином розвиток тексту псалма відбувається від почуття сумніву на
спасіння до прославлення Царства Господнього.
Для

повного

розкриття

змістовної

ідеї

псалма

Г. Гаврилець

використовує фрагменти вербального тексту, які не йдуть один за іншим у
тексті псалма, але гармонійно доповнюють один одного. Композитор
розпочинає хоровий псалом з доленосного для кожного християнина
питання, яке асоціюється з 4 словом Христа на Хресті: «Боже мій, нащо мене
ти покинув?». На 7-кратному повторі цього питання основана 1 частина
хорового псалму. Таким чином композитор підкреслює зв’язок сповненого
трагізму запитання з християнської символікою «7 Слів Христа на Хресті».
2 частина твору створена на основі третьої строки псалму, поданої у
повному обсязі: «Мій Боже, взиваю вдень, та Ти не озвешся, і кличу вночі, і
спокою немає мені». Це єдине реченні у вербальній праоснові передає стан
відчаю молитовною людини, що трагічно відчуває власну Богозалишенність
– на кшталт того, як цей стан переживав Христос, який приймав хресні муки.
Вербальний і музичний псалом мають різні за своїм змістом концепції.
У псалмі Давидовому його герой досягає того, щоби Господь почув його
голос.

Натомість

герой

хорового

псалма

Г. Гаврилець

залишається

покинутим Господом, який не відкликається на його призиви. Задля
створення такої концепції, композитор використовує лише початковий
фрагмент псалму, де містяться волання віруючого до Господа. Що стосується
концепції псалму Давида в цілому, то, завдяки наведеному переосмисленню,
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вона цілком трансформується. Якщо в псалмі Давида відбувається
розгортання змісту від самотності людини до її радісного злиття з Богом, то в
музичному псалмі основним є стан самотності людини, що закладений в
початкових словах: «Боже мій, нащо мене Ти покинув?».
Структура хорового твору має складну тричастинну репризну
побудову. 1 розділ твору (Molto religioso, а-тоll) – складний період
квадратної будови з чотирьох речень, які організуються між собою по два. у
2-частинній формі цілком створений на багаторазовому повторі ключового
питання. Слід зазначити, що поруч з 7-кратним проголошенням питання у
його цілісному вигляді, композитор також виокремлює як самостійне за
значенням

звернення,

яке

також

набуває

значення

ключового

словосполучення «Боже мій» (двічі повторюється на початку кожного
питання,

зверненого

до

Отця

небесного)

Кожне

музичне

речення

підпорядковане інтонаційній логіці питання.
В основі кожного з двох розділів 1 частини – інтонація питання –
«Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?», що сприяє її внутрішній
єдності. Кожне звернення-питання чітко структуроване протягом всієї 1
частини і складає незмінний чотиритакт. Загалом вся 1 частина представляє
собою сім «окличних» звернень-питань у формі чотиритактових речень.
У структурі мелодико-гармонійного звернення-питання приймають
участь три комплекси, виокремлення яких обумовлено вербально-музичною
єдністю. Типовою є загальна логіка їх організації. Два перших такти, то є
кличне звернення до Бога; два останніх — звернене до Нього запитання.
Якщо перший та другий інтонаційні комплекси мають єдину вербальну
основу («Боже мій») і єдину структуру (однотакт), то третій інтонаційний
комплекс – більш розвинений, підсумовує масштабну структуру попередніх
комплексів (двотакт – тт. 3-4, див. пр. 10).
Для музичного втілення головної ідеї композитор використовує прийом
хорової педалі у чоловічих голосах, на фоні якої в партії сопрано інтонаціїзвернення змінюються інтонацією питання, що завершує ключову вербальну
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фразу. Якщо на початку ця ключова фраза міститься в партії сопрано, а в
інших голосах використано акордовий супровід на голосній «О», то,
починаючи з третього проведення, інтонація звернення-запитання поступово
поширюється на всі голоси хорової партитури. Принцип варіативного
оновлення звернення-питання, застосований композитором, не передбачає
докорінних змін інтонаційних зворотів. Лише завдяки divisi відбувається
ефект поширення «вічного запитання» на всю структурну організації
людської душі. Характерною є динамізація розвитку за рахунок поступової
мелодизації всіх голосів фактури. Рух паралельними чистими квінтами у
заключних кадансах 2 та 4 речень надає музиці певної архаїчності.
При мелодизації хорових голосів залишаються значущими інтонації
звернення і питання. Є наочним поступовий перехід вербалізованої інтонації
звернення-питання від високих до найнижчих голосів інтонації. Так
відбувається принцип розкриття смислового потенціалу ключової фрази 1
частини.
Збільшення фактури призводить до динамізації основної ідеї. В
першому реченні ведучим є один голос, який має вербальний текст (інші
голоси на склад «О»). В четвертому реченні всі голоси набувають функції
проголошення вербально-текстової побудови. Якщо прослідкувати логіку
формування змісту в кожній з хорових партій в сьомому реченні 1 частини на
підставі виявлення варіативних вербальних утворень в них, то слід виявити
наступні варіанти ключової вербальної фрази (див. пр. 10):
1. «Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?» (сопрано – 1, 2,
4,7 речення); тенори – 3 речення; тенори й баси – 5 речення;
альти – 6 речення.
2. «Боже мій, Ти покинув?» (альти і тенори – 4 речення; баритони –
5 і 6 речення).
3. «Боже мій, Боже мій, нащо покинув?» (баси – 5 речення).
4. «Мій Боже, Ти покинув?» (альти – 7 речення).
”

5. «Боже мій...» (чоловіча група – 7 речення).
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Таким чином, від перших повних проведень ключового зверненняпитання композитор переходить до його скорочених варіантів і, нарешті,
проголошення у заключному зверненні-питанні симультанного проведення
як повного, так і скорочених варіантів вербальної основи у різних голосах.
Вся перша частина трактована нами як семичастинна, де кожне
речення є варіантом попереднього і де сім разів промовляється зверненняпитання до Бога. В умовах християнської теології число сім має Божественну
символіку. Перша частина в музичній будові структурується автором як 4+3
(4 – символізує Хрест, 3 – Трійця). Якщо перші 4 фрази виокремлені
композитором цезурами (ферматами) одна від одної, то останні 3 йдуть
нібито на єдиному диханні, що засвідчує про те, що композитор у 1 і 2
розділах застосовує два різних принципи побудови музичного матеріалу. Це
спостереження підкреслює вірність щодо побудови 1 частини на 2 розділи, в
першому з яких – 4. в другому – 3 складових.
У другій частині, з точки зору її вербальної структури й змісту,
відбуваються значні зміни. Так, тут залишаються лише звернення до Бога,
тоді як питання втрачають своє значення. В основі другої частини лежить
третій рядок псалму «Мій Боже, взиваю я вдень, та Ти не озивешся, і кличу
вночі, і спокою немає мені» і базується на інтонаційній ідеї першої частини.
Характерною рисою другої частини є зміна темпу (соп тоtо) та тональності
С-dur. Для неї характерна інтенсифікація розвитку, мелодизація усіх голосів
фактури (див. пр. 12). Як і в 1 частині, у 2 половині твору композитор також
використовує прийом поступового залучення до вербально-текстової основи
усіх хорових голосів партитури. Два розділи 2 частини організовані
наступним чином. 1 – завдяки 3-кратному повтору звернення «Мій Боже,
взиваю я вдень». 2 – має елементи текстової поліфонії. Головна ідея
складається на словосполученнях, де кожне багаторазово повторюється у
різних виглядах: «Ти не озвешся» «кличу в ночі» 3 рази, «спокою не має мені»
5 разів. В 1 розділі також як і в 1 частині твору використовується педаль в
партії басів. Розвиваючого характеру надає більш складна ритмічна
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організація, використання пунктиру та більш дрібних тривалостей. А
паралельний рух голосів надає нескінченності розвитку тексту та музики, що
передає внутрішній стан постійного звертання до Бога (т. 29-31). При цьому
збереглися ті інтонаційні комплекси, що сформувалися в 1 частині. Октавні
дубліровки посилюють передачу внутрішнього стану героя (т. 32-36).
Якщо для першої частини було характерним постійне кадансування
наприкінці кожного речення, що завершувалося ферматою (або цезурою
іншого роду), то в другій частині кадансів практично нема. Це один з
прийомів передачі ідеї нескінченності молитовного звернення до Бога.
Форма другої частини складається з двох періодів єдиної будови, де складно
відокремити рамки. На зміну 4-тактовим конструкціям музичних речень 1
частини, у 2 з’являються 9-тактова і дві 7-тактові побудови, що свідчить про
посилання на сакральну символіку. «9» символізує 9 ангельських чинів,
також це потроєння Святої Трійці, що збільшує сакральну силу вербальномузичного тексту, «7» має безліч символічних значень. Це й 7 слів
Христових, звернення до яких розпочинався псалом. І 7 смертних гріхів, що,
мабуть, не дозволяють грішнику дістатись Царства небесного.
Друге речення 2 частини є періодом з 14 тактів (див. пр. 13). Воно
продовжує текст псалма: «Та Ти не озивешся, і кличу вночі, і спокою немає
мені». Крім того характерним є подолання зупинки між 1 і 2 реченням
завдяки однотактовій побудові партії басів, що виконує функцію об’єднання
речень (т. 37). Вона має синтетичний характер (т. 37-44), це кульмінація
твору після чого з’являється низхідний рух музичної тканини і довгий спад
розвитку. Особливою рисою є виникнення одночасного контрасту словесного
тексту і музики. Так в словесному тексті спокою нема, а в музиці
відчувається емоційний спад і примирення. Особливо це стосується
доповнення (т. 44-51, див. пр. 14), яке основане на елементі 3-го
інтонаційного комплексу першої частини. Для нього характерні найбільш
широкі інтонаційні стрибки на чисту октаву та чисту кварту вгору, на малу та
велику сексту вниз, що надає складності для виконання.
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Третя частина – це скорочена реприза першої частини, де, поруч з
ідеєю звернення-питання відтворюється й 4-тактова побудова речень,
поділених кадансами. 5-ктратне звернення до Бога завершує хорове tutti.
Скорочення відбувається, зокрема, за рахунок виключення деяких речень з
структури репризи, а саме – 3 і 4, тобто центральних звернень-питань.
Поступово зникає і вербальний текст, останнє речення виконується усім
хором mormurando.
Наявність репризи такого плану дозволяє вважати першу частину
єдиним

періодом

з

7

речень.

Композитор

використовує

принцип

комбінування складників і принцип ідентичності речень. З’являється логіка
іншого плану в порівнянні з першою частиною. Це свідчить про
різноманітність переживання відлучення від Бога.
Псалом 24 «До Тебе підношу я, Господи, душу свою» (2000) створено
для чоловічого складу хору, що надає музичному твору архаїчності, адже, як
відомо, церковні піснеспіви до ХVII ст., виконувались суто чоловіками.
Близькість до церковного характеру виконання надає музиці суворості і
мужності. Архаїчності також сприяє домінування діатоніки.
Псалом 24 починає четверту кафізму Псалтирі і належить до
молитовного типу. З вербального тексту 24-го псалма Г. Гаврилець
використовує перший та четвертий рядки: «До Тебе підношу я, Господи, душу
свою. Боже мій, я на Тебе надіюсь» (1 рядок), «Дороги Твої дай пізнати мені
Господи, стежками своїми мене провадь» (4 рядок).
Як і в попередньому музичному псалмі композитора, в 24-му
використання вербального тексту підпорядковане музичній будові. Повтори
словосполучень посилюють загальний зміст. Композитор підкреслює
ключові ідеї, урізає їх від мармурової глиби цілого. Першим таким
відокремленням від цілої фрази є словосполучення «душу свою» (т. 3),
другим – «До тебе, Господи» (т. 7-8). З іншого боку, після повного
проведення 1 вербального речення «До Тебе підношу я, Господи душу свою» з
нього виділяються при повторюванні змістовні фрагменти, а саме: «До Тебе
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підношу я, Господи» і «До Тебе, Господи», що звучить як намагання людини
довести Господові свою любов та відданість. Подібного роду сегментарізація
ідеї (музичне підкреслювання в її складі найбільш цінних з точки зору
композитора змістів) – один з характерних для творчої роботи композитора
принципів роботи з вербальним текстом (див. пр. 14).
Характерною рисою є те, що слово «Господи» в першій частині
музичного

твору

використовується

5-кратно

і

має

певні

ознаки

композиторської інтерпретації. Пунктирний ритм набуває функції лейтритму
(див. пр. 14), який чи в інваріантному вигляді, чи в трансформованому
впродовж твору супроводжує звернення до Господа (Бога). Причому, якщо
звернення «Господи» засноване на акордовій речитації (т. 6, 8, 15), то
благання «Боже мій» (2 частина) при акордовій речитації в низьких голосах
містить мелодійний рух у тенорів.
Псалом починається з унісону басів та баритонів, що надає зверненню
до Господа певної архаїчності. Характер викладення музичної та вербальної
фрази, дорученої низьким чоловічим голосам, дозволяє встановити аналогію
з сутністю релігійної семантики «De profundis», що цілком відповідає змісту
словесної фрази «До тебе, Господи». В наслідок надання початковій фразі
такого релігійного значення, стає очевидним, що композитор тлумачить
початок твору як звернення грішної душі до Бога з надією на прощення.
До числа лейтритмів псалму належить й підкреслена композитором
ремаркою tenuto своєрідна для тридольного ритму ритмічна побудова (див.
пр. 14, т. 13). З’явившись вперше наприкінці 1 розділу на словах «душу
свою», ця ритмічна конструкція на різних фрагментах вербального тексту
проводиться в кожній частині твору. Так, упродовж 2 частини ця
ритмопобудова проводиться двічі на словах «я на Тебе надіюсь». Якщо
зіставити

її

з

початковим

змістом,

то

у

розгорненому

виді

дві

ритмоінтонаційні побудови отримають наступний зміст: «душа моя на Тебе
надіється». В третій частині єдине введення цього лейтритму пов’язано зі
словами «стежками своїми» («мене провадь»). Якщо об’єднати в єдину
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послідовність всі наведені фрагменти, засновані на зазначеному лейтритмі,
то в цьому випадку вибудується наступний зміст: «душу мою, що на Тебе
надіється, стежками своїми провадь». Так композитор нібито вимальовує той
шлях, що уявляє собі грішна душа. Окрім того, інтонаційний розвиток твору
дозволяє дійти висновку, що покаянне звернення грішної душі почуте
Господом, який веде її до спасіння. Таким чином, виявляється наявність
завуальованого

впродовж

твору

наскрізного

змісту,

викладеного

фрагментарно і розпізнаного завдяки наявності спільної лейтритмічної
побудови. Тяжіння до вуалізації прихованого змісту – одна з рис
відродженнєвої техніки відтворення авторського задуму (твори композиторів
Нідерландської школи).
В заспіві викладена основна мелодія всього твору (т. 1-3). Вона
заснована на висхідній чистій кварті, яка є закличною інтонацією, але за
рахунок тихої динаміки (р), при повільному темпі, притаманний їй героїкогімнічний характер приховано авторською ремаркою Pietoso. Цю ремарку
також потрібно інтерпретувати як вираз тяжіння композитора до надання
твору додаткового прихованого змісту. Адже завдяки цій вказівці щодо
загального емоційного стану, в якому має перебувати чоловічий хор при
виконанні псалму, виникає алюзія з таким поширеним за часів Ренесансу
євангельським сюжетом, як Pieta. На цій інтонації побудована перша частина
тричастинного твору. Вона обрамлена квартами: висхідною, яка починає і
низхідною, що завершує фразу, внаслідок цього створюється вигляд дуги.
Композитор запобігає стандартних засобів формоутворення. Перша
частина – неквадратний період повторної будови, де перше речення має 8
тактів, а друге – 7. Перше речення першої частини складається з 8 тактів, які
групуються таким чином: 2+1+3+2 (останні два такти – доповнення). Після
проведення основної теми (a-moll) її висхідний інтонаційний елемент на
словах «душу свою» переміщується в партію перших тенорів (на фоні
витриманої педалі на домінанті в партії басів та баритонів). Фермата
наприкінці третього такту підкреслює значущість словосполучення «душу
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свою» (т. 3). Тональний план 1 речення містить 2 модуляції (а-тоll – е-тоll;
e-тоll – G-dur). Розвиток музичної тканини відбувається за рахунок
поступового розгортання фактури від унісону до гармонічної вертикалі як
підсумку розвитку.
Друге речення (т. 9 Соп тotо, a-moll – D-dur; див. пр. 14) містить іншу
інтерпретацію початкового рядка. Дворазове проголошення ключового слова
«Господи» сприяє розумінню структури 7-тактової побудови другого
речення. Його перша частина охоплює 3 такти, друга – 4 (першому тритакту
відповідає фраза: «До Тебе підношу я, Господи», другому чотиритакту –
«Душу свою, Господи»). Друге речення (Соп тоtо) з імітаційного вступу
голосів поступово сягає акордового викладення.
Багатоплановість смислових акцентів вербального тексту надана в 1
частині в різноманітних ракурсах. Якщо в першому реченні змістовний
акцент, що припадав на слова «душу свою» було завуальовано завдяки
динаміці (p), то в другій частині побудови слова «душу свою» є
кульмінаційною вершиною першої частини твору, про що свідчить, зокрема,
широкий діапазон акордової фактури й відтінок mf.
Поруч з зазначеними відмінності, початкові фрази мають і спільні риси
композиторської інтерпретації: перше і друге речення закінчуються словом
«Господи», поданим в акордовій вертикалі й в тій же ритмоформулі. Крім
того, кожне з речень, має спільну тональну логіку розвитку: розпочинаючись
у мінорі, завершуються мажорним зверненням до Господа Це речення, як і
перше, тонально нестійке і має низку відхилень, які закінчуються
просвітленим D-dur.
Друга частина музичного псалму (т. 16, див. пр. 15) будується на
другому вербальному реченні першої строки псалму «Боже мій, я на Тебе
надіюсь». Якщо на початку першої частини твору характерною була
нерівномірність волання, то в другій частині звернення поступово стає
планомірним. Подолання цієї нерівномірності відбувається у другій частині
за рахунок використання композитором єдиного метру (на відміну від першої
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частини, де наочним був змінний метр) й чіткої формобудови. Частина
представляє собою складний період, який складається з двох речень (1 – 16
тактів, а 2 – 18). Розмір речень пояснюється розгорнутим музичним
розвитком і постійними відхиленнями у тональності першого ступеню
спорідненості.
Інтонація («Господи») першої частини твору виконує синтезуючу
функцію, з якої утворюється інтонація другої частини на словах «Боже мій».
Ствердження акордової вертикалі з кадансуванням кожного речення,
мажорний лад (G-dur) надає музиці упорядкованості, просвітління при
зверненні до Господа, де надія стає впевненістю (т. 16, див. пр. 15). На
відміну від першого розділу, який має поліфонічні риси, другий розділ має
акордову фактуру з елементами мелодизації роль якої збільшується
наприкінці фрази (т. 21). Зміна темпу не є контрастною, але вона надає
відчуття руху при наявності статичних тривалостей. Ця зовнішня статика у
вигляді цілих долей у нижніх голосах долається внутрішнім рухом.
Своєрідним є вирішення третьої частини, яка базується на розвитку
четвертого рядку вербального тексту псалму – «Дороги Твої дай пізнати
мені, Господи, стежками своїми мене провадь». Реприза твору містить 3
речення, які символічно відповідають 3 етапам підйому грішної душі до
спасіння. При відсутності словесної репризи, тут відбувається реприза
інтонаційна, збагачена новими музичними сенсами. Створюється образ
дороги, якою Господь, що почув волання грішної души, виведе її з пекла до
спасіння. Замість унісону, властивого викладенню теми «De profundis»,
композитор застосовує тут прийом поступового вступу голосів – від баса до
перших тенорів, завдяки чому з’являється символічне відображення підйому
грішної души з пекла до Божої Благодаті (див. пр. 16). Важливим є, що
основою цього підйому є тема «De profundis», до значення якої додається й
інтонаційний образ рятівного шляху. Якщо у низьких голосах вона
проводиться у вигляді, близькому до першого викладення, то у високих
голосів її проведення у 4-кратному збільшенні виокремлює інтонацію
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підйому. Відбувається насичення фактури. Якщо в 1 частині музичний
матеріал мав унісонний виклад, то тут наявна поліфонізація фактури.
Друге речення (Соп тоtо, т. 58 див. пр. 16) – «стежками своїми
провадь мене», більш розгорнуте (т. 58). Імітаційний вступ голосів
залишається, поступове збільшення динаміки (mp) та зміна фактури на
акордову сприяє драматизації музичного розвитку псалму, яка призводить до
кульмінації третьої частини (т.64). Характерною є зміна руху голосів, а саме:
у т.63, де рух верхнього голосу має висхідний характер на відміну від такого
ж такту у першій частині твору (т. 13). Ці такти споріднює і їх ритмічний
малюнок, де зміщуються метричні долі (лейтритм 2), і який підкреслює зміст
ключової ідеї, додає їй ще більшої значущості.
Третє речення (Соп тоtо) має синтетичний характер (т. 68, див. пр. 16).
Основна тема звучить в партії баритонів в збільшенні на фоні квінтового
органного пункту басів divisi. Партія перших тенорів з’являється в момент
тихої кульмінації – mp (т. 76), про що також свідчить збільшення теситури і
кількості голосів, яка досягає 6 (див. пр. 17).
Кода твору базується на вербальному тексті 1 речення 1 строки тексту
псалму «До Тебе підношу я, Господи душу свою». Так, поруч з репризою
інтонаційною, виникає й вербальна реприза, що надає можливість тлумачити
заключний розділ твору як репризу-коду. Кода за своїм значенням має
подвійну функцію. Її перший розділ долучається до етапів підйому грішної
душі до горнього світу. Тоді як заключна 7-тактова побудова засвідчує
здійснене спасіння душі, що волала до Бога. Правомірність цього висновку
підтверджують такі засоби музичної виразності, як багаторазове збільшення
лейтритму «Господи», досягнення 1 тенорами найвищого звуку в хоровій
партитурі (а 1 октави), найбільш широкий діапазон хорової фактури,
досягнений завдяки 6-голоссю; найбільш міцна кульмінація твору, про що
засвідчує динаміка (f).
Основний музичний матеріал звучить в збільшенні і має імітаційний
виклад від партії баритонів на основі квінтової хорової педалі басів.
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Використання

вербальної

та

музичної

репризи

є

композиторською

особливістю Г. Гаврилець. На коду музичного псалму припадає генеральна
кульмінація твору про що свідчить зростання динаміки від p до f, теситури.
Збільшення тривалостей на словах «Господи» і «Душу свою» підкреслює
значимість цих слів, які складають змістовну основу молитви – Бог і душа
людини. Ознакою досягнення спасіння у коді є інтонаційне збільшення
ключової інтонації «Господи» та інтонації шляху (т. 80, див. пр. 17).
Таким чином, у музичному псалмі завдяки музичній драматургії та
символіці відбувається додавання до змістовного типу молитовного псалму
першоджерела ознак псалму покаянного. Поруч з цим, у композиторській
інтерпретації Псалму № 24 є наявним зв’язок між православною та
католицькою традиціями, про що свідчить включення таких ознак musica
sacra, як семантика De profundis, образний світ Pieta.
Хоровий псалом 40 – «Блаженний, хто дбає про вбогого», що
належить до пророчого типу псалмів, створений для жіночого хору. Це
перший взірець звернення до такого складу виконавців в творчому доробку
композитора. В творчості Г. Гаврилець відомі лише три твори для жіночого
складу хору. Окрім псалму 40, це — хорова молитва «Богородице, Діво,
радуйся» та фольк-концерт на народні тексти «Кроковеє колесо».
Оскільки попередній хоровий псалом був написаний для чоловічного
складу хору, слід зазначити, що між двома хоровими псалмами молитовного
типу (пс. 24 та пс. 40) складається своєрідний діалог, свого роду антифон (на
підставі зіставлення чоловічого та жіночого складів хору). З одного боку,
склад хору надає контрасту між ними, з іншого, їх єднає сюжетнотематичний характер (обидва твори належать до молитовного типу псалмів).
З тексту псалму композитор використовує лише 2 рядок, що
складається з одного розгорнутого речення. Перша частина цього речення –
«Блаженний, хто дбає про вбогого», покладена в основу 1 та 3 частин
музичної форми. Друга половина речення – «в день нещастя Господь
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порятує його», що свідчать про наявність елементів пророчого типу псалму,
використана у 2-й частині музичної форми.
Наявність рис взаємодії типів псалмів в хорових творах, написаних за
мотивами 24 і 40 піснеспівів Царя Давида (а саме, у першому випадку –
молитовного і покаянного, а в другому — молитовного і пророцького) також
є тією спільною рисою, що сприяє можливості їх змістовного об’єднання.
І знову композитор, створюючи музичну інтерпретацію псалму,
послідовно йде за змістом сакрального тексту і структурою обраного
вербального тексту. Поруч з цим, композитор підкреслює відповідними
музичними засобами виразності ті слова, що набувають в процесі
інтерпретації функцію «ключових». Так, в 1 і 3 частинах змістовний акцент
припадає на слово «Блаженний», а в 2 – на слово «Господь». Це означає, що
для композитора більш значущими є втілення смислообразів Блаженного і
Господа, ніж «вбогого» і пов’язаних з ним нещастя та страждань (показ яких
містить у центральній частині твору). Таким чином, виникає аркова
драматургія, що об’єднує 1 і 3 частини, де на першому місці блаженний, на
другому – страждання, на третьому – спасіння.
Першу частину композитор починає з 3-х тактового розпіву на звуці
«о». Вступ виконує важливу функцію, готує появу основної теми та створює
характер всього твору. Особливістю цього тритакту є характер розвитку:
музичний матеріал вступу починається зі звучання чистої квінти, яку
виконують три голоси з подвоєнням квінтового тону, поступово загальний
діапазон розгортається до октави, при цьому не всі тони задіяні (т. 1-3,
див. пр. 18). Першу частину речення композитор трактує, як висхідну тезу за
якою стоїть весь подальший розвиток змісту псалма, його сюжету, що
розуміється під ним.
Початковий тритакт має пророчий характер, функцію парадигми, з якої
вибудовується розвиток інтонаційної драматургії. В інтонаційній дузі у 2
альтів містяться концентрація 3-х змістів, інформація про всі етапи розвитку
музичної драматургії, як в їх висхідному значенні (нещастя – порятунок), так
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і в «результативному» вигляді, коли «дуга» набуває єдності змісту,
становлячись символом порятунку, що відбувся. За поліфонією інтонацій
стоїть поліфонія змістів, сутність яких розкривається у процесі розвитку
інтонаційної концепції псалму. Лише вивчивши етапи становлення змісту
впродовж всього твору, можливо встановити сукупність їх багатозначних
змістів, що поліфонічно закладені на його початку. Саме тому, що
початковий тритакт має узагальнюючу функцію, як і функцію породжуючу,
композитор обирає його авербальну інтерпретацію. Адже вербальність
регламентує багатомірність музичного змісту, який пов’язує з цим
інтонаційним узагальненням композитор – «о». Тритакт набуває значення
своєрідного motto, яка набуває у музичній творчості доби Ренесансу того
висхідного матеріалу, з якого вибудовується майже вся музична концепція. У
4-голосному вступі закодовано 4 змісти, викладені по вертикалі, які
впродовж

твору

віднайдуть

й

горизонтальний

розвиток

(поруч

з

вертикальним). Слід зазначити, що на початку вербалізованого розділу 1
частини, композитор вводить ще одну важливу інтонацію-символ, що є
музичним аналогом смислообразу «вбогого». При першому проведенні вона
постає як пунктирна речитація на одному звуці (c 2 октави). Означені
інтонаційні й вербально-інтонаційні символи перебувають у постійному
змістовному

русі,

про

що

засвідчують

процеси

переінтонування,

пересемантизації пов’язаних з ними висхідних символічних значень.
Перший розділ 1 частини псалму (Andante, h-moll), це неквадратний
період зі вступом і доповненнями у кожному реченні (3+4+2+6+2).
Використання жіночого складу хору є тембральним втіленням образу
батьківської турботи. Тому наявними є ознаки народної пісенності (риси
колискової та ліричної протяжної пісні). Мелодія має вузький діапазон в
межах кварти, де створюється ланка мінорного ладу. Наспів має структуру
двотакту, який двічі повторюється (т. 3-7). Композитор вільно використовує
метр (5/4, 4/4, 6/4, 5/4, 6/4, 4/4). Мелодичний матеріал насичений розспівами
та паузами, які передають характер зітхання. Таким чином, в псалмі
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відбувається синтез жанрів, які в народі в основному виконувались жінками,
синтез ознак колискової – жанру з незмінним метроритмом, та ліричної
протяжної пісні.
Збільшення динаміки до тf свідчить про досягнення першої вершини
розвитку музичного матеріалу(т. 16-17). Виокремлення словосполучення
«хто дбає» (головна ідею псалму – турбота до ближнього) підкреслюється
композитором

низхідним

мелодійним

рухом

в

партії

1-х

сопрано.

Характерним є розширення смислового потенціалу, охоплюються нові грані
змісту, де суттєвий акцент припадає на ідею турботи. Але якщо у музиці
жанр

колискової

виявляється

одразу,

то

у

словесному

тексті

це

словосполучення «хто дбає» проявляється поступово.
Будова другого періоду схожа з першим, хоча й менша за розміром за
рахунок відсутності доповнення (4+8), має єдину будову і більш активний
розвиток. Так після паузи (т. 18) на тр звучить основна мелодія в партії 1-х
альтів. Поступово відбувається процес ліризації тематизму, звучання мелодії
збагачується появою підголосків. Як і в 1 періоді, мелодія звучить на фоні
витриманого вокалізованого звуку в партії 2-х альтів, більш рухливим є
підголосок в партії 1-х сопрано, який утворює самостійну мелодичну лінію,
яка віддалено має схожі риси з основною мелодією.
Кульмінація 1 частини твору (т. 22-26) припадає на трикратний повтор
слова «дбає» у високій теситурі в динаміці mf, з композиторською позначкою
accellerando, збільшеними тривалостями. Кульмінаційною вершиною є
проголошення слова «вбогого», інтонаційний символ якого звучить в
акордовій вертикалі у збільшенні, після чого відбувається поступовий
спад музичного розвитку.
Найбільш значущими інтонаційні процеси стають у 2 частині, яка в
творі Г. Гаврилець набуває функції розкриття символіки переходу від
«нещастя» до спасіння. Функцію перелому на інтонаційному шляху від «дня
нещастя» до спасіння виконує введення знакової цитати з «Dies irae», що
розташовується у викладі у 2-х голосах (т. 34, 35; сопрано 1, сопрано 2).
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Якщо до цієї цитати «день нещастя» і спасіння були пов’язані відповідно з
низхідним і висхідним рухом, то після неї як знаку духовного перелому, що
відбувся по волі Господа, розпочинається поширення ідеї спасіння на всю
інтонаційну «дугу», яка набуває символіки духовного порятунку.
Друга частина (т. 29, див. пр. 19) має новий музичний матеріал і
утворює в порівнянні з 2 частиною похідний контраст. Відбувається
безперервність розвитку ключової ідеї, оскільки продовжується виклад
вербального речення псалму («в день нещастя Господь порятує його»). Цим
пояснюється безперервність музичного розвитку 1-ї й 2-ї частини музичного
псалму. Оповідний тон змінюється на пафос переконування, разом з тим
характер постійного розвитку поєднується з незмінністю словесного тексту.
Таким чином створюється всеоб’ємний характер спасіння.
Другу частину умовно можна поділити на два розділи, перший – «день
нещастя» його початок оснований на імітаційному вступі голосів від
нижнього до верхнього, другий (т. 40) – генеральна кульмінація, мить
Господнього спасіння, яка припадає на слова «Господь порятує» (т. 44-50).
Розробковий характер та використання принципу арковості підкреслюється
постійною зміною тональностей, що відображено у схемі:

На фоні постійної зміни відбувається загальне зростання фактури,
збільшується кількості голосів, теситура, а разом з нею і динаміка. Цей рух
приводить до загальної кульмінації цієї частини. Після кульмінаційного
моменту відбувається притаманний спад, який приводить до репризи. Ідея
спасіння подвоюється: «блаженний» і «вбогий»; «Господь» і «блаженний».
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Третя частина – синтетична реприза (т. 60), що базується на основі
всього вербального рядка «Блаженний, хто дбає про вбогого». Реприза
поєднує в собі музичний матеріал двох частини твору в зменшенні. Так, з 1
частини використовується 1 речення та дві ланки низхідної секвенції (т. 69,
див. пр. 20). Завдяки використанню хорової педалі пов’язується музичний
матеріал 1-ї частини з 2-ю на словах «в день нещастя» (т. 71), де відбувається
наступне: катабазійний за своєю вербальною природою зміст («день
нещастя»)

набуває

розгорнутого

анабазійного

тлумачення

(оскільки

проходить 4 рази альтернаційно і А-S, А-S), що засвідчує досягнення й
здійснення спасіння.
У

завершенні

драматичного

твору

начал

в

виникає

музичній

взаємопроникнення
драматургії.

ліричного

Уповільнення

і

темпу,

використання педалі у низьких голосах сприяє оповідності розгортання
музичного матеріалу. Лірико-драматичний зміст доповнюється епічним
началом, що вказує на синтетичний характер завершення хорового псалму.
Псалом 61 «Тільки в Богові спокій душі моїй» (2004) вперше був
виконаний

12

червня

2005

року на

закритті

дев’ятого

хор-фесту

«Золотоверхий Київ» у Колонній залі імені М. Лисенка Національної
філармонії України. Програма концерту складалася тільки з хорових творів
Г. Гаврилець, де прем’єрними були духовний твір «Богородице Діво,
радуйся», великодній концерт «Нехай воскресне Бог», фольк-концерт
«Кроковеє колесо», «Жалі мої, жалі», обробка народної пісні «Повій
вітроньку».
Псалом 61 належить до різновиду молитовних. Композитором
використано з його змістовного об’єму лише початковий фрагмент, а саме
перші два речення: «Тільки в Богові спокій душі моїй, тільки від Нього
спасіння моє. Тільки він – Твердиня моя і Спаситель мій, Заступник мій і не
похитнуся повіки». Композитор відмовляється від подальших рядків
вербального тексту, оскільки в ньому відбувається продовження розвитку
основної ідеї. Так, наприклад, восьме речення псалму майже повторює друге
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(«Ібо Той Бог мій і Спас мій, не преселюся»). Далі у тексті оригіналу йде ще
один різновид цього ствердження («О Боже, спасіння моє і слава моя, Бог
порятунку мого, і упованіє моє на Бога»), від якого також відмовляється
автор хорового твору. В цьому варійованому повторі складається характерна
риса псалмів – використання так званих паралелізмів, варіантне викладення
ідеї, тобто одна і та ж думка, але викладена по іншому.
Характерною рисою псалма є часте використання різних імен і функцій
Господа в житті віруючого. Так, Бог – спокій душі, Бог – Твердиня,
Спаситель (Спас, порятунок, спасіння), Заступник, слава, упованіє. Виникає
своєрідна триєдність іпостасей Бога (Твердиня, Спаситель, Заступник) і
«четверичність» властивих йому функцій (спокій, спасіння, слава, упованіє).
Показово, що всі імена Бога сконцентровані в 1 частині. Цей же принцип стає
головним у інтонаційній драматургії псалмів Г. Гаврилець. Тобто музична
драматургія є обумовленою закономірностями релігійного прообразу. У
зазначених функціях Господа закладені життєві цінності, до яких тяжіє
людина, а саме – пошук спокою та спасіння душі. У псалмі вибудовується
гармонійне

співвідношення

Бога і

людини,

втілюється

ідея

вічної

непохитності єднання Бога і людини.
Тричастинну композицію з кодою композитор пов’язує з наступним
розподілом вербального тексту. 1 частина утворена на матеріалі першого
речення псалму «Тільки в Богові спокій душі моїй, тільки від Нього спасіння
моє». 2 частина (т. 21) основана на неповному проголошенні 2 речення
псалму («Тільки він – Твердиня моя і Спаситель мій»). Композитор
відокремлює від 2 частини всю 2 половину 2 речення, а саме «Заступник мій
і не похитнуся повіки». Саме цей вербальний фрагмент й розпочинає 3
частину хорового псалму (т. 33), яка цілком на ньому утворена.
Поряд з тяжінням до розподілу кожного речення на дві змістовні
частини, що є слідством їх схожої конструкції, існує тяжіння до масштабного
поширення другого речення, у другій половині якого проголошується ідея
споконвічного єднання Бога і людини.
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Твір має складну тричастинну репризну форму з кодою, що є
різновидом

«концертної

форми»

[171,

с. 272].

Перша

частина

це

неквадратний період повторної будови з двох речень і доповненням після
кадансу. Перше речення займає 9 тактів, друге – 11 т. З відхиленням від Desdur до B-dur (VI щабель).
Окрім ключових фраз і слів, слід виділити 3 ключові інтонації,
ствердження яких відбувається в кожній частині форми. На їх варійованому
розвитку будується вся музично – драматична тканина і концепція в цілому.
Музичний матеріал 1 частини (Lento) має спокійний, урівноважений
характер. В 1 частині акцентуються такі ідеї: «Тільки в Богові спокій душі
моїй»; «Тільки від нього спасіння моє». Причому перша з них утворює 1
речення в структурі періоду, а друга, відповідно, 2. Багаторазовий повтор
складових речень сприяє ствердженню провідних ідей і побудові частини.
Імітаційний

виклад

сприяє

поширенню

й

поглибленню

ідей,

що

стверджуються.
Розвиток 1 інтонації починається висхідним рухом терціями в партії
сопрано і альтів (p), вершина якої співпадає з першим складом слова
«Богові», що підкреслено пунктирним ритмом. Імітаційне проведення цього
звороту в партії тенорів підкреслює змістовне навантаження вербального
тексту і створює звуковий ефект відлуння. Тема продовжує свій розвиток в
партії сопрано, створюючи розгорнуту мелодичну лінію. Розпочинаючись з
інтонації-вершини, наступний низхідний рух відповідає змісту вербального
тексту – «спокій душі моїй» (т. 3-4, див. пр. 21). Гармонічну основу мелодії
утворює хорова педаль у вигляді витриманої квінти в партіях басів і тенорів,
що надає стабільність й об’ємність звучанню хорової фактури. Загальна лінія
мелодійно-гармонійного розвитку свідчить про поступове збільшення
значення хорових педалей й імітаційно викладених мелодійних зворотів, що
переходять з одного голосу до іншого.
Друге речення 1 частини «Тільки від Нього спасіння має» засновано на
деякій трансформації тих мелодійних зворотів, що були сформовані в 1
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реченні. Поширення прийому divisi приводить як до більш насиченої
імітаційності, так і до більш різнобарвних хорових педалей. Збільшення
об’єму звучання завдяки divisi у кожній з партій обумовлює те, що кількість
голосів сягає семи, в наслідок чого відбувається збільшення теситурного
об’єму (т. 10-21). Музична тканина насичена яскравими співзвуччями за
рахунок допоміжних, прохідних та затриманих звуків.
Друга частина псалму (т. 21, con moto) співвідноситься з 1 реченням 1
частини також на основі принципу похідного контрасту. Від початкового Вdur протягом низки відхилень композитор приходить до завершення 2
частини у F-dur, що стосується динаміки, то її розвиток від початкового p
сягає mf й повертається до mp. В 2 частині автор підкреслює
словосполучення «Твердиня моя»; його багаторазове повторення, уподібнене
молитовному готує кульмінацію «Спаситель мій». Так виникає динамічна
хвиля, кульмінація якої збігається з проголошенням «Спаситель мій», а
завершення пов’язане з його багаторазовим повтором на кшталт «луни».
Драматургічний розвиток призводить до заключного об’єднання імен Бога –
«Твердиня моя і Спаситель мій» (т. 29-32, див. пр. 22).
Третя частина псалму (Poco piu mosso) «Заступник мій і не похитнуся
повіки» (т. 33) також основана на похідному контрасті. Нова хвиля розвитку
починається з унісону жіночих голосів на динаміці mр (тональність b-moll)
(т. 33-36, див. пр. 22). Завдяки багаторазовим повторам «не похитнуся
повіки» частина масштабно дорівнює попереднім. Така композиторська
інтерпретація структури тексту псалму обумовлена тим, що Г. Гаврилець
тлумачить як кульмінацію всього твору заключне проголошення віруючим
непохитності його віри: «не похитнуся повіки». Багаторазове проголошення
цього життєвого кредо віруючого приходиться на так звану «золоту
середину» твору як його головна ідея. 2 хвилі кульмінації (т. 40, 43, див.
пр. 23) виникають, коли хорові акорди утворюють найбільш розвинені
гармонійні структури з найширшим діапазоном, коли, завдяки хоровому
divisi кількість голосів сягає 7. Хоча композитор не зменшує силу звучності і
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кількості голосів, поступове зниження теситури хорових партій, а також
поява хорових педалей приводить до хорового decrescendo. Прийом хорового
decrescendo пов’язаний з втаємниченим зверненням до Бога («Заступник мій
і Спаситель»).
Кода твору (т. 54-61) основана на 6-кратному повторі початкового
фрагменту 1 речення 1 частини «Тільки в Богові». Завдяки зверненню до
сакрального числа 6, композитор кодує найважливіший у християнській
символіці зміст – символ єдності Творця і Творіння (див. пр. 23).
Великодній концерт «Нехай воскресне Бог» (2004) на текст 67
псалма (прем’єра відбулася в червні 2005 року на 9-му Хор-фесті
«Золотоверхий Київ»; перший виконавець – камерний хор «Київ» під
керівництвом М. Гобдича) завершує смислову лінію месіанських піснеспівів
у творчості Г. Гаврилець. У тексті псалму містяться елементи вчення про
спасіння людського роду, воскресіння Христа та погибель Його ворогів.
Псалом 67 має велику історію у вітчизняному музичному мистецтві, в
зв’язку з чим звернення до його тексту потребує особливої композиторської
відповідальності (серед композиторів, які зверталися до 67 псалму –
Д. Бортнянський, А. Кастальський, Джузеппе Сарті,). Г. Гаврилець зберігає
ритуальну значущість псалму, що підкреслено жанровим ім’ям концерту.
Псалму передує так званий надпис, а саме: «В конец псалом песни
Давиду, 67». Надписи подібного кшталту має не кожний псалом. Амвросій
Зертис-Каменський, архієпископ Московський [37] зазначає, що точної
інформації про ці надписи немає. Прот. Григорій Розумовський пояснює, що
надпис означає, що цей псалом створений саме Давидом [133]. Якщо псалом
має надпис, то він позначається як перший рядок, а текстовий рядок самого
псалму вважається як другий. Таким чином, 1 рядком псалму 67 є надпис –
1. Начальнейшему певцу псалом песни Давидове, а другим – початок самого
тексту псалму: «Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його; нехай
побіжать від лиця Його всі ненависники Його».
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Вагомою є смислова навантаженість 67-го псалму, який належить до
одного з найбільших у Псалтирі (складається з 36 рядків). Г. Гаврилець
залишається вірною собі, використовуючи з його складу перші поетичні три
рядки (не враховуючи надпис), які несуть основну – пророцьку – ідею псалму
– Воскресіння, покарання грішників, радості праведників:
1. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його; нехай побіжать
від лиця Його всі ненависники Його.
2. Як щезає дим, хай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так
нехай згинуть грішники від лиця Божого.
3. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом,
нехай святкують у радості.
Тричастинний хоровий Великодній концерт «Нехай воскресне Бог», на
відміну від попередніх псалмів, які в своїй більшості мають ліричний
характер, є єдиним, в якому домінує урочистий, а в 2 частині – драматичний
характер. Поруч з цим, лірика є вагомою сферою музичного осмислення
сакрального тексту, способом досягнення образно-емоційного контрасту.
У 1 частині концерту пророкується Воскресіння Господнє, що
передбачає кінець земного світу, початок Царства Божого. Особливістю
вербального тексту псалма є зіставлення протилежних образних сфер – добра
(Бог, праведники) та зла (вороги Христа й грішники). Протилежні образні
сфери композитор контрастно відокремлює, з одного боку, з іншого –
поєднує завдяки особливостям драматургічного розвитку музичної тканини.
Так, у 1 частині концерту композитор відокремлює фразу «Нехай
воскресне Бог», вилучаючи з неї словосполучення «воскресне Бог», яке в
експозиції та в репризі повторюється по 8 разів (символізує нескінченність
Божого єства). Поява текстової репризи наприкінці 1 частини концерту
засвідчує, що композитор підкреслює значущість Воскресіння – основної ідеї
псалму. У процесі музичного розвитку композитор виокремлює й повторює
слова, які є носіями основних образів – «Бог», «Його», «Божого», «вороги»,
«ненависники». Вагомість слів «Бог», «Його» композитор підкреслює
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акордовою фактурою, довгими тривалостями, висхідний рух у мелодії. На
початку урочистої величної 1 частини концерту композитор поєднує
елементи архаїки (монодичний заспів, октавні дублювання) та сучасності
(кластери на слові «Бог»). Висхідний рух заспіву символізує шлях на
Голгофу Ісуса і, одночасно, Його Воскресіння. Коли мова йде про грішників
та ворогів Божих (2 частина) композитор використовує контрастні 1-й
частині засоби музичної виразності – короткі тривалості (характеризують
образ грішників, тимчасовість земного існування), імітаційність, мелодику,
основану на семантиці кружляння, тиху динаміку, яка зростає на словах
«Божого». Контрастні засоби музичної виразності підкреслюють значущість
і перевагу Божої сили над ворожою. Так композитор розкриває одвічне
протистояння часового з вічним – основну ідеєю Псалтирі.
Побудова

1

частини

Концерту

обумовлена

композиторською

інтерпретацією початкового рядку псалму. Композитор розподіляє його на 4
умовні частини, на основі чого вибудовує 4 розділи. Так, 1 розділ оснований
на багаторазовому проголошенні «Нехай воскресне Бог», 2 – «і розвіються
вороги його», 3 – «нехай побіжать від лиця Його». Що стосується 4 розділу,
то він утворюється завдяки репризному проведенню 1 фрази початкового
рядку – «Нехай воскресне Бог».
В 1 частині (див. пр. 24) проголошується головне призначення
пророцтва – «Нехай воскресне Бог...» ( Maestoso), що має певну музичну
символіку. Починається концерт з хорового заспіву в октавному дублюванні
(поступовий висхідний рух з наростаючою динамікою), який продовжує
послідовність двох цілотоново організованих хорових вертикалей, яка
приводить до розгорнутого тризвуку (від тону «а»). Якщо октавне
дублювання пов’язане з втіленням ідеї воскресіння, то хорові вертикалі
супроводжують слово Бог. Якщо октавний виклад висхідної теми (сопрано,
альти і тенори звучать в унісон, а партія басів утворює октавне дублювання
відносно властивої трьом вищим голосам тембрової теситури) сприяє
втіленню ідеї єдності віруючих (стає стійким художнім прийомом, який
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відмірює етапи розвитку художнього цілого), то її вертикальне проголошення
засвідчує досягнення мети (єдність віруючих і Бога), досягнення гармонії між
земним і небесним світами.
Висхідний мелодійний рух на crescendo від тf до f, що призводить до
кульмінації, обумовлений вербальним текстом. Якщо в інших хорових
псалмах композитор будувала кульмінацію шляхом поступового розвитку, то
тут кульмінацію вирізняє стрімкість: вона відбувається в межах перших двох
тактів, що обумовлено прочитанням композитором вербального тексту.
Поява акордової вертикалі після октавного руху, припадає на розспів
слова «Бог» довгими тривалостями, що відповідає проголошенню імені
Господа. Хорові співзвуччя вміщують в собі звуки октавного руху, які у
вертикалі складають цілотонний звукоряд, але без четвертого щаблю (fis)
його відсутність компенсується наявністю в унісоні. Поступово вертикалі, що
дисонують,

призводять

до

мінорного

тризвуку.

Кількість

голосів

«розгортається» від чотирьох до шести. Партія сопрано в процесі досягнення
хорової вертикалі є провідною: в ній викладається основна мелодична лінія з
висхідним стрибком на велику сексту на слові «Бог». Початковий
чотиритакт має таку внутрішню структуру: 1+3. Певна структурна
диспропорція

обумовлена

специфікою

композиторської

інтерпретації

початкового рядку псалму; композитор акцентує увагу на слові «Бог».
При другому повторі 1 музичної фрази її структура зберігається, тоді як
висхідний стрибок в партії сопрано зменшується до чистої квінти. Хорові
кластери, що мають ознаки септакорду малого з мажором, приводять до
мінорного квартсекстакорду (від cis), завдяки чому внутрішня напруга
поступово згасає. Зазначені фактори сприяють втіленню авторського задуму
щодо поступового спаду динаміки до mp. Так композитор знов вибудовує
інтонаційно-драматургічну «дугу», що охоплює перші 9 тактів.
Після

цезури

(динаміка

тр)

на

хоровій

педалі

(мінорний

квартсекстакорд від cis), розпочинається нова хвиля розвитку (з т. 9 по 22 т.).
Друге 13-тактове речення 1 розділу базується на імітаційному розвитку.
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Показово, що імітаційному розвитку композитор поєднує слово «Бог» з
вертикальним викладом, що надає 2 реченням 1 розділу необхідної
інтонаційної єдності. 13-тактова структура 2 речення 1 розділу виникає
завдяки доповненню, що виникає після 9 такту. Останні повтори у збільшенні
в партіях сопрано і тенорів на фоні педалі низьких голосів (tenuto) надають
хоровому

звучанню

характеру

прославлення

(т. 16-19).

Тональна

невизначеність поступово долається величним С-dur (т. 22).
2 розділ 1 частини (poco accellerando, «І розвіються вороги Його», з
т. 23 по 58, див. пр. 24-25) складається з трьох речень і починається
розгорненням музичної тканині від унісону до 6-голосної акордової
вертикалі, від р до f. І знову, як і у 1 розділі, кульмінацію пов’язано зі
сходженням до Бога (ключове слово «Його»). Ритмічне збільшення передає
величність змісту. Характерною рисою другого речення 2 розділу (т. 39) є
домінування лірики. Насичена хроматизмами в цілому низхідна мелодійна
лінія, що поступово охоплює голоси хорової тканини від сопрано до тенорів
(f-тоll) на фоні витриманих хорових акордів і педалі в партії басів, змальовує
образ розвіювання ворогів Господніх (див. пр. 25). Імітації у партіях альтів
(т. 41, 43) та тенорів (т. 42, 46) споріднені з перекличками з першого розділу
частини (т. 9-14). Третє речення 2 розділу інтонаційно пов’язано з другим;
йому властивий безперервний рух розвитку (т. 48).
Третій розділ 1 частини (з т. 59, а tетро, «нехай побіжать вороги
Його», див. пр. 25) також розпочинається з унісону (сопрано і альти) на р й
досягнення вертикалі (f) на слові, що уособлює перше лице Трійці («Його»).
Музичний матеріал базується на інтонаційних елементах 2 розділу. Так, 1
речення будується на матеріалі 1 речення 2 розділу частини (зменшеними
тривалостями), а 2 речення – на варійованому матеріалі 2 речення 2 розділу
(т. 68-78, див. пр. 25-26). Третій розділ вирізняється згущенням бемольних
тональностей (Ces-dur, Ges-dur, as-moll, Es-dur).
Заключний розділ першої частини Концерту відзначено появою
провідної вербальної фрази псалму «Нехай воскресне Бог» (т. 78, див. пр. 26),
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що свідчить про наявність текстової репризи при відсутності репризи
інтонаційної. Загальний розвиток музичної драматургії заключного розділу 1
частини відображений в його тональному плані, який пов’язаний з
поступовим переходом від бемольної тональності (Es-dur) до дієзних (D-dur,
H-dur). З появою ознак D-dur пов’язаний початок кульмінації заключного
розділу і всієї частини в цілому.
Музичний матеріал базується на інтонаційних елементах 2 розділу 1
частини, які викладені у збільшенні. Мелодична лінія складається з
призивної висхідної чистої кварти з послідуючим низхідним рухом за
малими секундами і проводиться в партії сопрано, а потім імітаційно терцією
нижче в партії альтів. Партія тенорів та басів у високій теситурі одночасно
створюють висхідний рух по малих секундах, які спонукають до зростання
напруги розвитку. Три ланки висхідної секвенції приводять до кульмінації
частини, де кількість голосів сягає восьми. Репризність проявляється і у
поверненні з 1 розділу кластерного співзвуччя довгими тривалостями на
слові «Бог» (т. 94). поруч з тим до заключного розділу 1 частини композитор
вводить новий тематичний матеріал, який засвідчує про важливість
безперервного воскресіння Божественної сили.
Друга частина Концерту (Andante, h-тоll, attacca) є найбільшою у
концерті. Вона основана на 3 вербальному рядку псалму – «Як щезає дим,
хай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від
лиця Божого», в якому розкривається одвічна тема пророцтва перемоги
добра над злом. Слова-метафори «дим», «віск» асоціюються з зникненням
грішників, що підтримують силу зла, тоді як «вогонь» – з Творцем.
2 частину хорового концерту Г. Гаврилець тлумачить як розгорнену за
формою фугу. Її 1 розділ – експозиція, як і перша фаза розробки будується на
основі 1 фрази 3 рядку псалму «Як щезає дим, хай щезнуть». Таким чином,
цим розділам фуги властива спільна тематика заклинання та ствердження
погибелі грішників, що не розкаялися. За словами Г. Гаврилець, тут втілено
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ідею постійного пошуку, блукання, що обумовлює властивий експозиції і 1
фазі розробки суворий, драматичний характер.
В музиці подолання «гріховного диму» втілюється за рахунок
використання композитором наскрізного розвитку у 4 голосах фуги, завдяки
чому створюється ефект постійного подолання супротив «диму» та його
занурення до «хаосу» (див. пр. 27). Невеличка інтермедія (6 тактів), на яку
припадає кульмінація експозиції, приводить до мініатюрної коди (4 такти),
музичний зміст якої полягає в пророцтві майбутнього торжества перемоги
над гріхом, досягнутої завдяки Славі Божої (див. пр. 28). Про наявність саме
такого змісту свідчить контраст у фактурному викладі: замість поліфонічного
складу виникають акордові вертикалі, що, за логікою розгорнення інтонаційсимволів у Концерті, постають як уособлення Божественної гармонії. Таким
чином в експозиції фуги взаємодіють між собою широко представлена
лінеарність та локально введена вертикаль, що, одначе, стане домінуючою у
репризі 2 частині Концерту.
В експозиції фуги уступоподібний висхідний вступ голосів (від басу до
сопрано) в низькій теситурі символізує образ грішників, чиї голоси лунають з
дна духовного життя (своєрідний «De profundis»). Синкопована мелодія
насичена стрибками, змінний метр створюють неспокійний характер, який
втілює невизначений стан грішної душі, її сумніви та спокуси не передодні
Божого покарання. Структура теми (її діапазон дорівнює октаві) є своєрідним
прообразом конструкції експозиції, оскільки уступоподібність також постає
як характерний для неї принцип організації (відповідь реальна). На відміну
від теми, частково утриманому протискладенню характерний плавний рух.
Саме інтонаційний матеріал протискладення буде покладено в основу
інтермедії.
Для інтермедії (т. 22, див. пр. 28) характерним є зустрічний
мелодичний рух, який базується на трьох ланках висхідної секвенції і
поступово приводить до першої кульмінації 2 частини, на слові «дим» (т. 28).
Зростання напруги, гучна динаміка, акордова вертикаль свідчать про умовну
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межу, яку зло і гріх не зможе перетнути. У 4-тактовому завершенні
експозиції (її коді) композитор відтворює звукообраз розсіювання «диму зла»
(хорова педаль, тиха динаміка, довгі тривалості, уповільнення темпу – тепо
тоssо). Музичний матеріал своєю «монотонністю» (речитації на одному
звуці у всіх голосах) імітує поступове розсіювання «диму зла» – зловісного
марева.
Авторське виокремлення з рядку псалму фраз – «як щезає дим, хай
щезнуть», «як тане віск», «від лиця вогню», «нехай згинуть грішники», «від
лиця Божого» надає можливість збільшити розробку фуги, яка складається з
трьох фаз. 1 фаза розробки основана на стретному проведенні теми, яка
поділяється між парами голосів – альти-сопрано, баси-тенори. Друге
проведення теми доручається партії альтів та басів (див. пр. 29).
На початку 2 фази розробки (Cis-dur) на словах нової фрази: «як тане
віск від лиця вогню» (т. 46-54, див. пр. 29) звучить новий музичний матеріал,
який виконує функцію зв’язки між фазами розробки. Друга фаза розробки
має характер постійно зростаючої напруги. Розгортання відбувається за
рахунок використання композитором гучної динаміки, високої теситури
голосів, divisi хорових партій (8 голосів), поліритмії (квартолі четвертними
тривалостями та дуолі половинними), тональних змін (fis-moll, c-moll, bmoll). 2 речення 2 фази розробки починається зі звучання всіх голосів в
октаву (т. 54), як в 1 частині Концерту, але в наступному такті октава
«розгортається» на вертикаль кластерної природи на основі тону fis-moll
(т. 55, див. пр. 30), пов’язаного з ключовим словом «віск». Одночасно з цим,
в партії басів з’являється елемент теми фуги. Крім елементів теми фуги в
розвитку приймає участь інтонація протискладення (т. 58, 59, 60, 63).
Композитор відокремлює словосполучення «як тане віск» від загальної
конструкції фрази (двічі його повторює). Стрімкий зліт на словах «від лиця
вогню» засвідчує міць Божої сили (т. 58-61).
Початок 3 фази (див. пр. 31) пов’язаний з тональною визначеністю (bmoll). Поява позначки а tетро і нового тексту («так нехай згинуть грішники
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від лиця Божого») свідчить про наявність другої хвилі розвитку 3 фази
розробки (т. 68). Наявною є спроба наблизитися до теми фуги (елемент теми
проводиться дзеркально – т. 68). Імітаційний принцип розвитку як ознака
розробковості залишається провідним у розгортанні музичної побудови.
Поступове згасання напруги (зменшення теситури, кількості голосів),
активний тональний розвиток (b-тоll, Des-dur, с-тоll, Es-dur, D-dur, G-dur)
трактований композитором як засіб вираження емоційного спаду, що передує
кульмінаційному зростанню (т. 77), де проголошується ключове слово
вербального рядку псалма – «Божого» (f, Des-dur), яке проводиться 4 рази з
використанням тембрального ефекту відлуння (S, T, S, A).
Четверта фаза розробки базується на 3 рядку псалму у повному обсязі
(c-moll). Розвиток музичної тканини відбувається на елементі теми експозиції
фуги, який проводиться почергово в партії сопрано і тенорів (т. 83, див.
пр. 32). Розгортання музичного матеріалу приводить до генеральної
кульмінації 2 частини хорового концерту на словах «грішники від лиця
Божого» (т. 93). Стверджується акордова фактура, гучна динаміка. Слово
«грішники» вводиться однократно (в Es-dur), тоді як словосполучення «від
лиця Божого» проводиться двічі (на основі розгорнутого тризвуку D-dur).
Останнє слово «Божого» багаторазово повторюється в кожній партії до кінця
розробки, де стверджується тональність G-dur (див. пр. 33).
У драматургічному розгортанні Концерту відбувається поступове
поєднання окремих словосполучень в єдиний послідовний змістовний
комплекс, який складає 3 вербальний рядок псалма. Об’єднання фраз тексту
призводить до зміни складу хорового письма (з поліфонічної фактури на
акордову), що віддзеркалює розвиток головної ідеї частини – рух від
поліфонії, що в даному випадку символізує дим, що щезає, до вертикалей
акордового і неакордового утворення, які сприяють втіленню ідеї єдності та
гармонії людської душі з Творцем.
Як і в 1 частині, композитор використовує в формотворенні 2 частини
вербальну й музичну репризу (т. 117, див. пр. 33). Особливістю використання
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вербального тексту є співставлення першої фрази «як щезає дим, хай
щезнуть» з останнім словом вербального рядку псалму – «Божого».
Співставлення протилежних образів стає характерною рисою псалму.
Реприза скорочена (на педалі чоловічих голосів при тихій динаміці звучить
тема експозиції фуги в партіях S-A, A-S). Поєднання тембрів сопрано і альтів
надає звучанню глибини при динаміці р. Особливості тонального плану
репризи нагадують про активний попередній тональний розвиток. Так, перше
проведення теми проходить у фрігійському g-moll в той час, коли педаль
чоловічої партії звучить у G-dur, якою завершується 2 частина. Друге
проведення теми проходить у фрігійському d-moll; при повторенні
ключового слова «Божого» відбувається остаточне ствердження C-dur.
Третя частина хорового концерту «Нехай воскресне Бог» (Allegro
Maestoso) – підсумок попереднього драматургічного розвитку і, за словами
Ганни Гаврилець, є апофеозом твору. Фінал має характер загального
тріумфу: відтворений тут образ «Царства небесного» пов’язаний з
пануванням одвічної радості для праведників у раю, що обумовлене змістом
четвертої строки 67 псалму (прославлення) – «А праведники нехай
звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості».
Композиторська інтерпретація вербального тексту псалму складається у
виокремленні ключових слів, які підкреслюють пророчий зміст молитви. Так,
шляхом

постійного

повтору

в

експозиції

відокремлюється

слово

«звеселяться», в розробці – «радіють», в репризі – «святкують».
Композитор використовує форму фуги, що є типовим для фіналів
хорових концертів. Експозиція фуги основана на вербальній фразі «А
праведники нехай звеселяться». Смисловий акцент припадає на слово
«звеселяться», яке виокремлено та повторюється багато разів. Експозиція
фуги займає 12 тактів (див. пр. 34). Тема поступово проводиться в усіх
голосах (від S до B); має висхідну закличну квартову інтонацію і складається
з трьох тактів. Відповідь реальна, протискладення не утриманні. Поступово
встановлюється акордова вертикаль, яка призводить до відчуття гармонії і
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надає можливість в повній мірі вслухатися у вербальну фразу на відміну від
відокремлених словосполучень, на основі яких відбувався драматургічний
розвиток попередніх частин. Перша інтермедія велика за розміром (16
тактів). Для неї притаманні юбіляційність, алілуйна образність, які поступово
призводять до розширення хорового діапазону.
Розробка основана на музичному відтворенні вербального тексту
«Нехай радіють перед Богом» (т. 29). Вона базується на розвитку теми фуги,
яка проводиться в партії альтів у повному обсязі, а в партії басів – в
скороченому (початкові два такти). У подальшому розвитку аналогічний
прийом розгортання теми відбувається в партії сопрано і баритонів. Лише в
т. 35 тема проводиться у повному вигляді в усіх голосах (від B до S). Поруч з
імітаційним вступом голосів, композитор використовує у музичному
розвитку хорові педалі в різних партіях.
Основною рисою розробки є проведення теми в тональностях першого
ступеню спорідненості: E-dur, A-dur, D-dur, h-moll, е-тоll, а-тоll, е-тoll, Ddur (т. 56), яка набуває значення домінантового органного пункту, що готує
появу тональної репризи. Реприза («Нехай святкують у радості», т. 60, Gdur) починається з проведення теми в партії альтів, яка проходить на фоні
педалі у верхньому та нижньому голосах. Після першого проведення тема
проходить в партії тенорів, двічі в партії альтів, а потім stretta в партіях
сопрано, басів і альтів. На фоні теми, в партіях сопрано і тенорів формується
акордовий комплекс, що імітує дзвони, підкреслений акцентами (див. пр. 35).
Дзвоновість – характерна риса хорового стилю Г. Гаврилець.
Повернення вербального рядка «Нехай воскресне Бог» (т. 77, див.
пр. 36) Великоднього концерту базується на музичному матеріалі 1 частини
концерту в скороченому вигляді на основі міноро-мажорної тоніки (g-G). В
гучній динаміці (f), tutti у високій теситурі відбувається проголошення
основної вербальної фрази псалму, що затверджує пророцьку ідею Хорового
концерту. Це завершення має функцію coda до всього циклу, надаючи йому
рис арочної драматургії (див. пр. 36).
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Аналіз Великоднього хорового концерту ««Нехай воскресне Бог»
показав, що пророцький зміст твору пов’язаний з імперативний тоном
проголошення видінь майбутнього. Так, для 1 частини характерним є
проголошення Воскресіння Господнього, в 2 – покарання грішників, в 3 –
радості, святкування праведників. Основна ідея псалму міститься у
тричастинній побудові концерту, яка складається в умовний цикл од. Перша
– ода Воскресіння, друга – ода покарання, третя – ода радості. Характерним є
те, що дві контрастні ідеї, розташовані у 2-й та 3-й частинах, розвиваються в
одній композиційній формі (фуга), виразові можливості якої безмежні. В цих
частинах форма фуги трактована композитором досить вільно і не потребує
точної відповідності законам класичної фуги. Імітаційний вступ голосів дає
імпульс для подальшого розвитку. Поєднання горизонталі та вертикалі
призводить до поступового формування акордової фактури в умовах
лінеарного мислення композитора.
Темпове співвідношення частин Концерту не є традиційним: 1 частина
– повільно, 2 ч. – повільно, 3 ч. – швидко. Концерту властива оригінальна
темпова логіка. Так, 1 та 2 частини співвідносяться по принципу
максимального темпового уповільнення, тоді як 2 і 3 розташовані за
принципом темпового контрасту (повільно – швидко). Між 1 та 3 частинами
темповий контраст загострюється.
Якщо в темповому співвідношенні близькими є 1 і 2 частини, то в плані
формоутворення – є 2 і 3 частини, які мають форму фуги: з яких перша –
повільна, друга – швидка. При цьому 1 частину можна трактувати як
прелюдію. Тоді утворюються декілька внутрішніх циклів: прелюдія і фуга
andante, прелюдія і фуга allegro та прелюдія і фуга на дві теми, де перша
втілює ідею покарання, а друга – ідею радості. Таким чином, у концертному
циклі одна прелюдія передує двом фугам.
Композитор повною мірою відобразила зміст обраного вербального
тексту, розкрила головну ідею псалму Давида. Зберігаючи послідовність
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тексту, композитор використовує повтори ключових словосполучень та фраз,
значення яких стверджується у музичній драматургії.
Філософський, художній та поетичний потенціал псалмів Давида
нескінченний. Це обумовлено появою безлічі нових музичних рішень цього
споконвічного

джерела

людської

мудрості.

Причиною

духовної

невичерпності псалмів постає властиве їм звернення до майбутнього, що
сприяє встановленню співвідношення людства в духовному зв’язку з Богом.
Створюючи хорові псалми, композитор обирає ті вербальні зразки, що
торкаються глибин душі і стають імпульсом для створення музичного твору.
Композиторський метод роботи з вербальним текстом полягає не тільки у
виборі самих псалмів, але і у виявленні тих їх рядків, що найбільш повно
розкривають сутність сакрального тексту.
Покладена на текст псалмів музика складає своєрідну композиторську
збірку з п’яти хорових псалмів, які написані композитором в 3 періоді
творчого шляху. Так, музика псалмів 21, 24 та 40 написана у 2000 році, 61 та
67 – у 2004. Не дивлячись на те, що хорові псалми в інтерпретації
Г. Гаврилець не є циклом, між ними виникають деякі зв’язки. Час створення
та вибір першоджерела надають змогу об’єднати хорові псалми Г. Гаврилець
в умовний цикл. Розпочинаючи з 21 псалму «Боже мій, нащо мене Ти
покинув», наявним є відсутність теми спокою людської душі. У 24 псалмі «До
Тебе підношу я, Господи, душу свою» стверджується ідея покори та прояву
віри до Творця. У псалмі 40 «Блаженний, хто дбає про вбогого»
проголошується закон допомоги ближньому. Нарешті, відсутність спокою у
21 псалмі компенсується його здобуттям у хоровому псалмі 61 «Тільки в
Богові спокій душі моїй». Великодній концерт «Нехай воскресне Бог» (пс. 67)
є вершиною у досягненні спасіння. Логіка розташування хорових псалмів
засвідчує відтворену в умовному метациклі музичну концепцію духовного
шляху людської душі до спасіння. Коли душевний спокій досягнуто (душа
спокійна, коли чиста від гріхів), тоді можливе єднання з Богом.
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Своєрідним є композиторський підхід до написання чотирьох хорових
псалмів як одночастинних композицій, що набувають значення метациклу з
властивою йому умовною цілісністю. Ключова жанрова ідея проясняється у
зв’язку з останнім 67 псалмом, на основі якого утворено 3-х-частинний
хоровий концерт. Логіка здійсненого аналізу сприяє висуненню наступного
висновку: попередні чотири хорові псалми (21, 25, 40, 61) є умовною
концертною формою; кожен концерт набуває значення частини концертного
метациклу. Це дає можливість трактувати хорові псалми Г. Гаврилець як
концерти brevis. Таке припущення обґрунтовується тим, що кожна з частин
концертів brevis в основі має лише перший рядок псалма. Велике значення
має вибір композитором темпу виконання. Цілісності циклу сприяє відносна
темпова єдність (повільні темпи). Джерелом мета-концертної концепції є
ліричний напрямок, який зближується з молитовним станом.
Отже, у хоровій творчості Г. Гаврилець псалом утворює окремий
напрямок,

дістаючи

послідовного

втілення.

Композитор

залучає

індивідуальну трактовку псалмів, яка дозволяє відокремити її від відомих
композиторських

рішень

псалмів

Давида.

Інтерпретаціям

псалмів

Г. Гаврилець притаманні, як спільні риси, серед яких – виокремлення рядків,
фраз, ключових слів, а також своєрідне трактування кожного псалма як
окремого мікросвіту.
Як показав аналіз, характерним є наявність декількох етапів роботи
композитора над текстом. По-перше, це виявлення основної ідеї. По-друге,
виділення ключових слів та словосполучень. Їх значення як ключових
висвітлюється завдяки повтору, кульмінаційному ствердженню. Формуванню
вербальної та інтонаційної єдності художнього задуму хорового псалму
сприяє й особливості драматургічного розвитку. Фазу експозиційного
викладення вербально-інтонаційної ідеї змінює етап розвитку, де словесний
зміст збагачується, завдяки музичному оновленню; фінальною фазою є
репризне повторення ключової ідеї. Переструктурування вербального тексту
праобразу обумовлене специфікою композиторської інтерпретації.
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Духовні

твори

католицької

традиції

менші

за

кількістю

ніж

православної, але займаюсь своє місце у творчості Г. Гаврилець. Звернення
до образу Богородиці у другому творчому напрямі відображується в творах
православної традиції – «Богородице Діво, радуйся». В третьому напрямку –
фольклорна музика – низка колядок та щедрівок, де провідною образною
сферою є Богородиця та народження Спасителя.
У

Кантаті

«Stabat

Mater»

є

наочними

наскрізні

принципи

композиторської інтерпретації поетичного прообразу. Як і в псалмах,
композитор використовує авторський принцип роботи з вербальним текстом.
Йдеться про використання не всього об’єму вербального тексту, а тих його
фрагментів, в яких міститься ключова ідея. Г. Гаврилець використовує
чотири строфи середньовічної секвенції, в яких розкривається стан души та
відчуття Богородиці під час Хресних мук її Сина.
І знов композитор використовує принцип виокремлення ключових слів,
словосполучень та фраз. Так, у першому рядку першої строфи середньовічної
секвенції Г. Гаврилець з метою експозиції образу Богородиці повторює
кожне змістоутворююче словосполучення. «Stabat Mater» двічі проводиться в
усіх хорових партіях; «dolorosa» – тричі (двічі – жіночою групою хору, потім
– партією тенорів). У другому рядку заключне слово «lacrimosa»
повторюється двічі. Повтори слів підкреслюють значущість художньої ідеї
страждань Богородиці. Крім окремих слів та словосполучень, Г. Гаврилець
використовує повтор повних рядків – «juxta Crucem lacrimosa» та «dum
pendebat Filius». Ці фрази в експозиції драматургії кантати розкривають
основний зміст духовно-літературного першоджерела.
У другій терцині композитор повторює слово «gementem» («та, що
стогне»)

з

метою

підкреслення

змісту

основної

ідеї.

Г. Гаврилець

використовує принцип скорочення вербальних структур (своєрідного
відлуння) з метою пересемантизації властивого їм висхідного змісту
«pertransivit, -transivit, -transivit gladius» (пройшов, -йшов, -йшов меч).
Відлуння та повтор кореню слова сприяє втіленню ідеї поглиблення афекту
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страждання, коли здається, що час зупинився, а страждання набуває якості
нескінченності. На продовження даного методу композиторської роботи з
словом, зазначимо, що слово «меч» також набуває троєкратного повтору,
завдяки чому відбувається сакралізація ідеї смерті/безсмертя, як того
предмету, завдяки якому відбувається Божий задум. Ефект звукового
відлуння, який сприяє втіленню ідеї нескінченого поширення болю й його
подолання,

притаманний

композиторській

інтерпретації

сакрального

вербального тексту в творі Г. Гаврилець.
В третій строфі-терцині композитор виокремлює як ключові слова «et
afficta» («і смиренна») та «Unigeniti» («Єдинородний Син»), які повторює
тричі. Завдяки наведеним повторам відбувається посилення сакральної
числової символіки змісту і форми твору. Зокрема, троєкратний повтор
«Єдинородний Сине» свідчить про безпосереднє відношення Христа до
Трійці.
В

четвертій

строфі-терцині

композитор

тричі

повторює

словосполучення «pia Mater» («любляча Мати») та «Stabat Mater»,
переводячи увагу на материнську скорботу. Словосполучення «nati poenas»
(«муки») повторюється чотири рази, що має сприяти утворенню мисленнєвої
аналогії з символікою хресних мук, прийнятих Христом в ім’я спасіння
грішників, самого Хреста, стоячи під яким Богоматір зазнає нескінченності
страждання. Трикратність символізує триіпостасну сутність Єдиного Бога.
Характерною рисою композиторської інтерпретації сакрального тексту
є репризність. Про її наявність свідчить, зокрема, трикратне кінцеве
повторення ключового словосполучення «Stabat Mater» в коді твору.
Символікою-sacra пронизаний оркестровий вступ, де закладена
квінтесенція твору, формується інтонаційна концепція твору і його основні
музичні смислообрази, що втілюють християнську ідею «Смертію смерть
поправ». Серед інтонаційних прообразів, що закладені у вступі синкретична
тема «смерті та безсмертя», «руху меча» та «вознесіння», інтонема «цвяхів».
Оркестровий фон на основі якого формується інтонаційна концепція твору
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складають

наступні

супроводжує

інструментальні

ходу на

страту,

рішення.

Так,

передає почуття

тремоло

литавр

тривоги, неспокою,

страждання. Глісандо струнних ad libitum пронизує оркестрову тканину
(імітує тихе ридання, що підкреслює динаміка p та pp). Органний пункт у
партії контрабасів (перша цифра – початок другої) символізує незмінність й
нескінченність стану «dolorosa». Таким є той оркестровий фон, на якому
з’являється рельєф – флейтова інтонація (цифра 1). Рух флейтової інтонації
плачу оснований на інтервальному «згорненні» мелодії (від великої сексти до
низхідної малої секунди). Це синкретична тема «смерті й безсмертя», де
приховане двоголосся втілює в єдність два змістообрази, вона поєднує в собі
ідею смерті та відродження – Воскресіння. Надалі з неї виокремиться
інтонація «руху меча» як інтонеми «смерті» та «вознесіння» – безсмертя.
Важливого змісту щодо формування пророцького змісту кантати відіграють
т. 14 та 17, в яких проводиться інтонема «цвяхів» з синтетичною темою
«смерті й безсмертя». Інтонеми «руху меча» та «Вознесіння» у Вступі
композитор пов’язує з тембром Violini I divissi (т. 18-19). інструментальні
символи скорботи, що проходить спочатку в партії Violini I divissi (т. 25-27),
а потім гобою (т. 28-30) об’єднує спільна роль малої секунди – інтонації
плачу, що завершує мелодійний рух. Якщо тему, яка проводиться в партії
скрипок,

супроводжує

акордова

педаль

струнних

(мінорний

квартсекстакорд), то її розвиток в партії гобою супроводжує кластер струнної
групи, що символізує посилення атмосфери страждання.
Октавний органний пункт у струнних супроводжує вступ хору на
словах «Stabat Mater» (цифра 3). Застосування «тотальних октав» в у хоровій
та оркестровій партіях символізує стоїцизм, що вирізняє духовний стан
Богоматері.
Експозиція музичного матеріалу «Stabat Mater» відбувається на фоні
органного пункту струнної групи. Виконання мішаним хором у октавному
подвоєнні надає архаїчності та суворості. Інтонація «Stabat Mater» базується
на скорботній малосекундовій інтонації. Флейтова інтонація (зі Вступу)
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виконує об’єднуючу функцію між епізодами форми й хоровими репліками.
Наступна хорова фраза «Stabat Mater dolorosa» (т. 40) означає масштабне
поширення початкового смислообразу, що залишається незмінним за
характером.

Наступне

п’ятиразове

проголошення

«dolorosa»

супроводжується поступовим додаванням голосів divisi, що обумовлює
формування кластерних утворень. Сrescendo й allargando (т. 54) призводять
до першої кульмінації, що символізує зростання відчаю, скорботи. В партіях
дерев’яних духових інструментів композитор застосовує прийом дублювання
хорового тематизму. Особливого значення набуває партія валторни, в якій
відбувається проведення інтонеми «Stabat Mater» в той час, коли в хоровій
партитурі звучить інтонема «dolorosa». Така композиторська робота означає
введення ознак контрастної поліфонії й єдність символіко-змістовних
інтонаційних значень «Stabat Mater» й «dolorosa», що відбувається завдяки
музичній драматургії. Образ Богородиці дістає як горизонтального, так і
вертикального розвитку у партитурі, що сприяє набуванню ним вселенського
масштабу. Ферматою завершується перша стадія розвитку музичної форми
(т. 58), що відповідає першому рядку 1 терцині середньовічної секвенції.
Оркестрова побудова пов’язує проведення 1-го і наступних рядків 1
терцини у хорових партіях. Якщо у музичній драматургії 1 рядок утворював
самостійну стадію розвитку, то як наступна стадія у музичній драматургії
постають два рядки, а саме 2 і 3 («juxta Crucem lacrimosa, dum pendebat
filius») Композитор, вибудовуючи 2 стадію розвитку, запобігає вербальних
повторів у тексті, за винятком «lacrimosa». Це означає, що 1 стадія, заснована
на розвитку 1 рядку, й друга, яка охоплює 2 й 3 рядки терцини, постають як
рівномасштабні у музичному формотворенні.
З шостої цифри (т. 61) починається другий рядок першої терцини –
«juxta Crucem lacrimosa». Вона базується на музичному матеріалі «Stabat
mater». В ній після «октавної архаїки» з’являється акордове звучання (B-dur),
на другому складі слова «crucem» («хрест»). Оскільки ця тональність
традиційно вважається переможною, її поява має символічний та пророчий
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зміст – Воскресіння Христове, пророкування майбутньої перемоги над
гріхом. В музиці поєднується скорбота зі світлом (симультанне співіснування
протилежних образів). Імітаційний вступ духових інструментів знизу вгору
знаменує рух до змістовної вершини, пов’язаний зі словом «lacrimosa»,
підкресленим ферматою. Тремоло литавр на mp надає почуття тривоги.
Музичний матеріал в сьомій цифрі (т. 74) контрастує попередньому
(зміна метру на тридольний, темпу – Con moto). З’являється інтонація на
одному звуці половинними тривалостями на слові «pendebat» (висів), яку
супроводжують удари литавр staccato, tenuto в партії сопрано та в партії
гобою. Виразові прийоми у сполученні з вербальною характеристикою
надали можливість інтерпретувати цю тему як тему «забивання цвяхів».
Композитор поєднує страждання Богородиці зі стражданнями Сина. Надалі
до проведення інтонації цвяхів додаються Cor. Ingl. in F, Cor F й хорові партії
(альти, тенори). Під час проведення теми забивання цвяхів в партії альтів в
партії сопрано вперше вводиться слово «Filius».
З восьмої цифри (т. 82) розпочинається друга частина «Stabat Mater»,
яка базується на другій терцині вербального тексту секвенції «Cuius animam
gementem, contristatam et dolentem pertransivit gladius». Зміна темпу на
повільніший, ніж у 1 частині (Meno mosso, Largamente), символізує перехід з
часу до вічності. Ознакою музичної мови є хроматизація оркестрової й
хорової партій.
Основна мелодична лінія проходить в партії сопрано на фразі «Cuius
animam

gementem».

Вибудовуючи

концепцію

музичного

твору

й

формоутворення, композитор тричі повторює перший рядок терцини, що
приводить до її символічного уподібнення структурі строфи середньовічної
секвенції. Секвенційне викладення музичного матеріалу (ланки секвенції
розташовані по тонам вгору) також має символічне значення. Якщо
мелодійний рух пов’язаний з хроматичним низходженням (символічне
втілення мечу, який пронизує Тіло Христове, несучи Йому смерть), то
висхідне розташування секвенційних ланок має символізувати етапи
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сходження Духу Христова. Так композитор втілює зміст християнської ідеї
«Смертію смерть поправ».
Наступний хоровий епізод (цифра 9, т. 96) оснований на другому рядку
другої строфи секвенції «contristatam et dolentem pertransivit gladius» до нього
додається слово з попереднього рядку «gementem». Якщо мелодійний рух
хорової партії має катабазійну природу, то в партіях низьких струнних
закладено анабазійний прообраз. Взаємодія низхідного й висхідного напрямів
у мелодійному русі сприяє втіленню християнської ідеї «Смертію смерть
поправ». Хорова партія базується на елементах музичного матеріалу
попереднього епізоду – пунктирний ритм, довгі тривалості, хроматичний хід
з поверненням. Поступово розвиток музичної тканини активізується. В
оркестровій партії на фоні органного пункту з’являється інтонація цвяхів в
партії перших скрипок на staccato четвертними тривалостями з четвертними
паузами у послідовності: велика терція – збільшена секунда – велика терція
(т. 97). Органний пункт переходить в партію дерев’яних духових, а в партії
гобою звучить мелодійна лінія, яка дублює хорову партію. Відбувається
поступове розгорнення музичної тканини (т. 97-102). В партії віолончелей та
контрабасів, які в октавному дублюванні звучить хроматична мелодія у
секвенційному вигляді (т. 98-103). Таким чином, загальний діапазон
збільшується, знов з’являється тремоло литавр (т. 98), динамічна шкала
зростає до mf. Це кульмінаційна вершина, що припадає на слово
«pertransivit» («пронизав» або «пройшов»), після чого звучність стрімко
спадає. Зменшення динаміки (dim до mp), уповільнення темgу (rit), фермата
на останньому співзвуччі хору та струнної групи (т. 104) є змістовною
кульмінацією, яка зосереджує увагу на факті пронизання тіла Христового
списом. Так закінчується перший розділ другої частини форми, хоча
вербальна фраза не пройшла у повному обсязі. Слово «pertransivit» як
відлуння повторюється тричі, два рази з них слово виконується в
скороченому вигляді («-transivit»). Це свідчить про те, що розвиток 2 частини
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твору також підкорений втіленню сакральної символіки середньовічної
секвенції, чому сприяє робота композитора з вербальним текстом.
З цифри 10 розпочинається другий розділ 2 частини твору. Музичний
матеріал має низхідний рух, використання хроматизмів залишається
незмінним. В партії флейти та кларнету поєднується протилежний рух: у
флейти – низхідна хроматична лінія (т 105), у кларнета – висхідна (т. 106).
Поєднання анабазису та катабазису, як і в попередній побудові є
характерною рисою відтворення складного релігійного змісту твору.
Розвиток музичної тканини відбувається на фоні тремоло других скрипок в
динаміці mp. Прискорення темпу (Animato), двократне повторення частини
слова «-transivit» та прагнення до слова «gladius» (меч) передає почуття
нестримного горя, небажання змиритися з фактом кінця життя Христа як
людини. На останньому повторі «-transivit» (т. 107) рух мелодії в партії хору
та духової групи змінюється на висхідний. Символічного значення набуває
використання на слові «gladius» ритмічного малюнку, який раніше припадав
на слова «Filius», «gementem», «-transivit». Це означає трактування меча як
того сакрального предмету, що вирішує долю Сина, передбачувану Отцем.
Показово, що в даному випадку зі словом «gladius» пов’язана тиха
кульмінація частини: це перехідний щабель між життям і смертю у земному
існуванні, межа між смертю й вічним життям. Саме в той час, коли спис
пронизує тіло, плоть вмирає, дух набуває безсмертя, втілюється християнська
ідея «Смертію смерть поправ». Це перехід, («Преображення») пов’язаний з
переродженням змісту символіки мечу зі смертоносної на життєдайну,
єдність «dolorosa», «gloriosa». Для художнього втілення цього моменту
композитор використовує crescendo (т. 108) з наступним поверненням до mp.
Хоровому ствердженню «gladius» вторить партія Cor. F, що підкреслює
значущість цього слова.
Наступний розгорнутий драматичний інструментальний епізод (ц. 11)
заснований на розвитку інтонем «gladius», «руху меча», що несе смерть і
безсмертя, «забиття цвяхів» й флейтової теми скорботи. За функцією цей
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епізод слід трактувати як авторський монолог, предметом осмислення якого є
християнська

ідея

«Преображення»

семантична

єдність

ключових

смислообразів середньовічної секвенції «dolorosa» і «gloriosa». Дійшовши до
кульмінаційної крапки, яка припадає на т. 150, що підкреслює вступ тремоло
литавр, напруга поступово стихає (colando), відбувається заспокоєння,
перехід до третьої частини твору.
Перший

розділ

третьої

частини

(ц. 15-16)

пов’язаний

з

проголошенням третьої строфи середньовічної секвенції «O quam tristis et
afflicta fuit illa benedicta, mater Unigeniti!». Музичними ознаками розділу є,
зокрема, повернення первісного темпу (a tempo) та музичного матеріалу
хорової партії 1 частини. Перше – неповне – проведення строфи основане на
інтонемі «Stabat Mater» в жіночій партії хору на фоні органного пункту
струнної групи (на словах «O quam tristis et afflicta»). Інтонема «Stabat Mater»
набуває тут варіативного розвитку. Суміщення наскрізної інтонеми із новою
вербально-текстовою побудовою означає єдність незмінного і того, що
змінюється, в формуванні концепції твору.
Повне проведення 3 строфи вербального тексту (ц. 16) також основане
на варіативному розвиткові інтонеми «Stabat Mater», до якої варіативно
подана інтонема «dolorosa» (на словах «fuit illa benedicta, mater Unigeniti!»).
Композитор на даному етапі драматургічного розвитку твору надає
змістовно-функціональної єдності таким іпостасям Богородиці, як «Stabat
Mater dolorosa» й «mater Unigeniti». Особливу трагічну напругу розділу надає
проведення в оркестрі інтонеми «забиття цвяхів». Завдяки поліфонічному
накладанню семантизованих площин відбувається поліфонізація змістів.
Наприкінці 1 розділу 3 частини чотирикратне проголошення «Unigeniti!»
свідчить про композиторське надання йому кульмінаційного значення. Про
кульмінаційність фінального слова 3 строфи у музичній драматургії свідчить
й її динамічний план (від p до f). Таким чином, головною ідеєю 3 строфи для
композитора стає єдинородність Матері й Сина.
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Другий інструментальний епізод (ц. 17) у формотворенні кантати, що
має значення 2 розділу 3 частини, функціонально подібний до попереднього
авторського монологу щодо християнської ідеї Преображення. Так до
музичної драматургії кантати входить наскрізна для духовних творів
Г. Гаврилець пророцька тематика. Епізод оснований на розвитку провідних
інтонем – «руху меча», «вознесіння». Показово, що на цій стадії розвитку
інтонема «вознесіння» набуває особливого значення, оскільки саме тут
відбувається її ствердження. До ствердження інтонеми «вознесіння»
додається інтонема «Stabat Mater» (тт. 209-211) в партії струнних. Така
вертикалізація змісту знов підкреслює невід’ємну духовну єдність Матері і
Єдинородного Сина. Вокаліз сопрано соло (ц. 20) додає нової тембральної
фарби розвиткові ідеї Преображення.
Заключна четверта частина Кантати основана на, відповідно, 4
терцині вербального тексту середньовічної секвенції. В ній набувають
наскрізного розвитку ключові інтонеми твору: «Stabat Mater», «вознесіння»,
«dolorosa», «руху меча» (в партії хору) й «цвяхів» (литаври). Єдність
інтонаційного змісту охоплює нову вербальну частину. Важливе значення
має поява в заключній частині Кантати нової інтонеми, яка проводиться
імітаційно в партіях гобою і кларнету (ц. 24). Притаманна їй величність
дозволяє розшифрувати властивий їй зміст як втілення «Гласу Божого»: у
тяжку мить Божу Матір і її Сина підтримує голос Небесного Отця.
Кода кантати (ц. 27) є аркою до інструментального вступу (повернення
синтетичної за своїм змістом теми, основаної на прихованій поліфонії) й
перших хорових проголошень «Stabat Mater». В коді Г. Гаврилець вводить
новий інтонаційний зміст на завершення Кантати. В партії дзвонів на
staccato, що до сих пір був пов’язаний з інтонемою «цвяхів», проводиться
фрагмент синкретичної інтонеми смерті й безсмертя, з якої народжувався
весь інтонаційний зміст твору. Семантичне поєднання протилежних змістів,
які

набувають

просвітленого

звучання,

передають

ідею

виконаного

обов’язку, промислу Божого, здійсненого пророцтва, коли подвиг Богоматері
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й Христа спокутував гріхи людства, відкривши йому браму до Царства
Небесного.
Кантата «Stabat Mater» має 4-частинну будову (за

кількістю

використаних композитором терцин середньовічної секвенції). Особливістю
побудови

твору

є

принцип

чергування

інструментально-хорових

та

оркестрових фрагментів, що свідчить про відтворення традицій композиторів
епохи Відродження, а саме альтернації (Нідерландська школа). 4-частинна
побудова складає в собі 8 розділі, 4 з них хорові, 3 – оркестрові, 1 – кода.
Подвоєння числової символіки Хреста у формоутворенні кантати що у
поданому

художньому

контексті

набуває

значення

нумерологічного

викладення Християнської ідеї «Смертію смерть поправ».

3.3.

Фольклорні

джерела

хорової

творчості

композитора

новітньовідродженнєвого типу
Третій напрямок хорового доробку Г. Гаврилець представляють твори,
написані на основі авторського переусвідомлення українського фольклору.
Цей найплідніший напрямок хорової творчості композитора розвивався
впродовж другого та третього періодів її діяльності. Напрямок представлений
обробками народних пісень (13 колядок та щедрівок, 9 обробками народних
пісень), твором на народні тексти «Жалі мої, жалі», фольк-концертом
«Кроковеє колесо», ораторією «Барбівська коляда», а також музичносценічним дійством «Золотий камінь посіємо», хоровими картинами «Пісні
волі». Показово, що саме твори великої форми (ораторія «Барбівська
коляда», музично-сценічне дійство «Золотий камінь посіємо») виконують
функцію обрамлення щодо творів, які презентують третій напрямок в
творчості композитора. Так виникає коло як прояв відродженнєвої риси в
самій структурі третього творчого напряму. Отже, жанрове розмаїття,
властиве третьому напряму хорової творчості композитора, коливається від
великого дійства крізь обробки до ораторії, що сприяє виникненню
специфічного прояву принципу різноманітності в єдності, де різноманітність
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проявляється в жанровій багатоплановості, тоді як єдність постає як
загальний фольклорний напрям.
Найпоширенішою у третьому напрямку хорової творчості Г. Гаврилець
є Різдвяна тема, що обумовлено особливостями релігійного та побутового
життя українського народу. Історично склалося так, що святки були
найвеселішим часом у повсякденному житті українського народу. За
виконавським призначенням обробки колядок Г. Гаврилець слід розподіляти
на обробки для жіночого та чоловічого складу хору. Подібний розподіл слід
обумовлювати регіональними виконавськими традиціями. У Карпатах
виконання колядок доручалось чоловікам, кількість яких сягала 12 (за
кількістю апостолів). Таким чином у колі колядок прояв різноманітності
виявляється у складі виконавців (жіночий, чоловічий, мішаний склад), а
єдність полягає у використанні жанру та у виконанні acapella.
Кульмінацією втілення Різдвяної теми у хоровій творчості Г. Гаврилець
на теперішній час є ораторія «Барбівська коляда», яка за жанровим
наповненням складає єдність з колядками, але композитор переносить її на
інший жанровий рівень – ораторія, де різноманітність проявляється у
використанні інструментального супроводу. Окрім мішаного та дитячого
хору і солістів, композитор використовує у творі ударні та народні
інструменти, прообразом яких є троїсті музики. Якщо інструментальний
склад свідчить про спирання у якості прообразу на традицію троїстих
музиків, то використання дитячого та мішаного складу хору засвідчує
загальноукраїнську традицію виконання колядок як дорослими, так і дітьми.
Пісенний фольклор є своєрідним фундаментом третього напряму, без
української пісні, як першоджерела не можливим було б створення творів
великої форми. Звертаючись до фольклорних першоджерел, Г. Гаврилець
використовує майже всі фольклорні жанри. Композитор охоплює своєю
увагою повне коло календарно-обрядових пісень, а також ліричні та побутові
пісні. Більшість з них представлено у музично-сценічному дійстві «Золотий
камінь посіємо» (1997). Твір створено для Народної артистки України Ніни
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Матвієнко, хору хлопчиків та симфонічного оркестру на вірші Софії
Майданської. Саме цей твір розпочинає третій напрям хорової творчості
композитора. Його унікальність полягає у зведенні всіх жанрів українського
музичного фольклору у одному творі, об’єднаному єдиною ідеєю – охопити
всі віхи історії України від створення світу до теперішнього часу. Музичносценічне дійство «Золотий камінь посіємо» відображує історичні етапи
розвитку українського Відродження і представляє собою «музично-історичну
енциклопедію» [12, с. 69] процесу становлення національного Новітнього
Відродження у музичному мистецтві.
Драматургія дійства складається за сценарієм, створеним історією
України. Композитор надає характеристику періодам шляхом використання
фольклорних та світських жанрів, які притаманні для певного часу в історії
України. Музично-сценічне дійство «Золотий камінь посіємо» складається з
шести частин, що є відродженнєвим символом зі сакральною тематикою –
шість днів творення світу – шість частин в яких відображається творення
України. Кожна частина дійства є «знаком-символом епохи», яку представляє
[12, с. 69]. Так композитор поділяє історію України і по назвах частин
виокремлює головні (на думку автора) епохи, а саме: 1 ч. – «Створення
світу», 2 ч. – «Весна світу», 3 ч. – «Русь прадавня», 4 ч. – «Княжа доба», 5 ч.
– «Козацька держава», 6 частина – «Ввійди і ти у цей собор».
Художній

метод

синтезу

музично-сценічного

дійства

має

багаторівневий прояв. Синтез видів мистецтва (музика, образотворче
мистецтво, хореографія, театр) доповнюється синтезом стилів, жанрів,
змістів,

що

постає

Новітньовідродженнєвою

ознакою

українського

національного мистецтва. Г. Гаврилець майстерно поєднує особливості
художнього мислення, властиві українському фольклору, з сучасним
композиторським поглядом. Характерним є поєднання академічної та
народної вокальної манери виконання. Г. Гаврилець поєднує майже всі
вокальні жанри українського фольклору. Це повне коло календарнообрядових пісень, які зібрані Ніною Матвієнко в різних регіонах України.
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Серед них – колядки, щедрівки, канти, веснянки, русальні, купальські,
петровські, чумацькі, жнивні, весільні пісні. В дійстві Ніна Матвієнко
виступає не тільки як виконавець, а як співавтор, що також складає синтез –
Ніна Матвієнко фольклорист – Г. Гаврилець композитор, яка втілила в нове
життя зібрані фольклорні матеріали, що свідчить про неї як про митця
новітньовідродженнєвого типу.
Принцип єдності та різноманітності у 3 напрямі проявляється як на
основі співвідношення окремих творів, так й у контексті монументального
твору «Золотий камінь посіємо». Зібрані пісні Ніною Матвієнко зі всієї
України є проявом синтезу єдності та різноманітності: єдність – Україна,
різноманітність – різні її регіони, кожен з яких має свої відмінності у
загальній єдиній традиції. Принцип єдності та різноманітності також
використовується у самому фольклорному матеріалі. Так, яскравим
прикладом є використання жанру купальських пісень, які виконувались під
час язичницького свята весняного рівнодення Івана Купала, що співпадало за
церковним календарем з християнським святом Різдва Іоанна Хрестителя. В
цьому також простежується принцип єдності та різноманітності, де єдність
це – слов’янська нація, різноманітність – докорінна зміна світогляду нації.
Принцип єдності та різноманітності композитор використовує і в обробках.
Так в колядці «Нова радість» єдність – це єдиний вербальний текст, що тричі
повторюється, а різноманітність – варіативне розгортання музичної тканини.
В 5 частині цей принцип композитор особливо інтерпретує, де єдність
втілюється оспівуванням історичної епохи, а саме XVII ст., різноманітність
представлена творами різних композиторів, стилів, епох. В 6 частині
Г. Гаврилець залишається вірною у використанні принципу єдності та
різноманітності використовуючи твори композиторів ХХ ст.. Єдність –
композиторська школа Мирослава Скорика, різноманітність – його учні, які є
усталеними особистостями українського музичного мистецтва.
Музично-сценічне дійство «Золотий камінь посіємо» постає як
мікросвіт творчості Г. Гаврилець, оскільки весь фольклорний напрям хорової
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музики митця у цьому творі узагальнюється. Зацікавленість композитора
фольклорним жанром продовжується й поза межам дійства. Всі наступні
обробки створені Г. Гаврилець є другою хвилею 3 напряму, що створює його
єдність.
За задумом композитора загальне коло дійства утворюється завдяки
існуванню внутрішніх кіл. Принцип циклу у циклі простежується на різних
рівнях всього твору. Так основою драматургії дійства є втілення в ньому
історичних циклів. Використання у повному обсязі кола календарнообрядових пісень, які складають щорічний цикл, також складає внутрішнє
коло. На рівні з великими циклами Г. Гаврилець використовує малі цикли в
середині частин. Прикладом є диптих «Весняні забави» у другій частині
дійства. Характерною композиторською рисою є використання репризності,
як вербальної, так і музичної, що є втіленням ренесансної символіки кола.
Так текстову репризу композитор використовує в обробці «Зайчику», а
музичну в циклі «Весняні забави», де наприкінці обробки «Ой на горі льон»
використовує музичний матеріал «Зайчику».
Про наявність відродженнєвих рис у дійстві свідчить певна символіка,
яка має значуще місце у творі і дає змогу характеризувати Г. Гаврилець як
композитора відродженнєвого типу. Так, тема пори року є одним із символом
Відродження, яка в повній мірі втілюється у циклі календарно-обрядових
пісень українського музичного фольклору. Образ весни, є ренесансним
символом

щорічного

святкували

початок

відродження
нового

року.

природи.

Саме

Символ

весни

весною

слов’яни

використовується

Г. Гаврилець не тільки у дійстві, але й в творах інших напрямах («Три хори
на вірші О. Олеся»). Поряд з цим композитор використовує відродженнєві
образи – створення світу, Різдво Христове, Богородиця.
Перша

частина

дійства

має

ренесансно-символічну

назву

«Створення світу». Частина призначена для симфонічного оркестру й
читця, в якій Г. Гаврилець втілює найдавніші часи та зародження життя на
землі. Частина представлена як музично-хореографічний епізод, в якому не
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передбачається вокально-хорового звучання. Лише голос солістки, як «голос
за кадром», проголошує текст Софії Майданської «Коли не було з нащада
світа». Хореографія у цьому епізоді грає провідну роль і характеризує
первинне людство.
Друга частина дійства – «Весна світу», за задумом композитора, є
втіленням дитинства (юності) слов’янської нації. Друга частина складається з
циклу веснянок, русальної («Русальна») та жнивної («Орел поле поорав»)
пісень. Таким чином, за концепцією Г. Гаврилець «весна світу» охоплює
весну і літо у повному обсязі. Це означає, що композитор трактує весну не за
календарними ознаками, а за тими язичницькими традиціями української
нації, що до сьогодні зберіглися у її співах.
Цикл веснянок розташований на початку частини, адже саме веснянка
пов’язана з дитячою та юнацькою традицією виконання, що на рівні не
тільки змісту, але й хорового тембру сприяє розкриттю символіки
народження світу. Цикл веснянок утворений композитором з трьох номерів:
пісні для сопрано-соло «Ой, ти, соловейку» та цикл «Весняні забави», в склад
яких входять обробки українських веснянок «Зайчику, зайчику» та «Ой, на
горі льон». Цикл веснянок має специфічну внутрішню конструкцію: сольна
пісня постає як вступ, тоді як Весняні забави утворюють хоровий диптих.
Хоровий весняний цикл на початку дійства є відображенням
відродженнєвої символіки, притаманної творчості композитора. Жанрова
особливість веснянки як дитячої ігрової пісні формує темброве вирішення.
Виконання хором хлопчиків (discanti I, II) в обробці «Зайчику» передає
характер дитячої гри та символізує безтурботність дитинства. Монодичний
заспів, який виконують discanti I, представлена у вигляді періоду з 2 речень
по 4 такти. Мелодія першого речення заспіву базується на малосекундовій
інтонації,

друге

речення

–

на

висхідних

квартових

стрибках

та

малосекундовій інтонації першого речення. Співвідношення речень між
собою складають похідний контраст. Особливості мелодії та відсутність
розспівів складає основу музичного першоджерела, який композитор
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викладає як експозицію музичного матеріалу. Темпового позначення
композитором не надає, що постає як прояв барочної традиції. Темп обробки
визначається жанром веснянки, які в більшості мають швидкий темп
виконання (див. пр. 37).
Обробка представляє собою варіації на мелодія-остінато з рисами
вільних варіацій про що свідчить розширення періодів з кожною варіацією. В
першій варіації (т. 9) основний музичний матеріал переходить у виконання
других дискантів, а перші звучать на тонічному звуці великими тривалостями
у синкопованому вигляді створюючи тональну основу g-moll. Синкопований
ритм надає обробці грайливого характеру. Друге речення доповнюється
двома тактами на інтонаційній основі другого речення теми.
Друга варіація знаменує появу голосу солістки (т. 19). Перше речення
базується на тоніці g-moll, а друге – на її тоніко-домінантовій основі, яка
закладена в партії discanti II. Партія discanti I дублює партію солістки.
Відбувається розширення зони кадансу, доповнення збільшується у розмірі
чотирьох тактів.
В третій варіації (т. 31) композитор використовує текстові повтори. Так
в першому реченні текст з другої варіації – «Чи попову, чи д’якову, чи
найкращу мужикову», в другому – текст з першого речення «Поплив зайчик
до Дунаю, я взяв собі котру з краю», в чотиритактовому доповненні
повторюється текст з першого речення, що створює текстову репризність
поданої варіації. В музичному розвитку перше речення базується на
основних гармонічних функціях (субдомінанта, домінанта, тоніка) в партії
discanti II, а в партії discanti I використання VII щаблю свідчить про
натуральний різновид мінору, що підкреслює архаїчність дохристиянської
народної музики. Використання штриху staccato в хоровій партії підкреслює
ігровий характер веснянки. У другому реченні в партії солістки Г. Гаврилець
використовує інтонаційні «заклички», які основані на висхідному квартоквінтовому русі (т. 35). Партія discanti I базується на другому реченні теми. У
чотиритактовому доповненні (т. 39) композитор змінює фактурний склад,
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використовує канон, та divisi голосів хорової партії. Так, другі голоси discanti
I та ІІ створюють між собою хорову педаль на основі чистої квінти, що імітує
звучання кози, а перші голоси discanti I та ІІ викладені у вигляді канону.
Четверта варіація (т. 43) є переламом у розвитку обробки, це
кульмінація обробки. Характерною особливістю є суто хорове виконання
варіації. Музичний матеріал базується на другому реченні теми і
викладається каноном в чотири голоси, що імітує розпал дитячої гри. Гучна
динаміка – f підкреслює кульмінацію музичного розвитку обробки.
Відбувається скорочення доповнення – один такт.
П’ята варіація (т. 52) є репризою обробки оскільки з появою партії
солістки повертається перше текстове речення веснянки – «Зайчику, зайчику,
ти малесенький». Але композитор проводить це речення не в монодичному
вигляді як в експозиції, а нашаровує партію солістки на закінчення
чотириголосного канону четвертої варіації. Кількість самостійних голосів
сягає п’яти, що вперше використовується в обробці. Динаміка p з поступовим
зменшенням хорової фактури (використовується канон у два голоси)
призводить до завершення музично-драматургічного розвитку обробки.
Останні чотири такти є розширенням останнього речення, яке базується на
канонічному розвитку заключного обороту обох речень теми. Поступово
відбувається динамічне згасання і завершення музичного розвитку, що
поступово приводить до другої обробки, яка починається без зупинки.
Перша обробка диптиху має як архаїчні, так і сучасні риси.
Підкреслюючи язичницький колорит композитор використовує основні
принципи розгортання фольклорного першоджерела, а саме: монодичний
заспів, дитячий тембр голосу й шумовий ефект плескання в долоні. Серед
ознак композиторського письма – вибір форми варіацій, де поступове
нашарування голосів призводить до чотириголосного канону, що імітує
веселу, голосну дитячу гру. Хорове crescendo та diminuendo виконують
драматургічну функцію і надають обробці ознаку ігрового хорового театру.
Також автор застосовує особисту композиторську рису – використання
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вербальної та музичної репризи. Це є втіленням у музиці як язичницького
символу сонця, так й ренесансного символу кола. Така символіка особливо
притаманна для жанру веснянок, як закличок весни та щорічного
пробудження природи. Як відомо весіннє рівнодення є астрономічним
початком весни, яке прадавні слов’яни вважали святом зі сакральним
змістом, перемоги добра над злом, відродження та початком нового життя
[155].
Обробка «Ой, на горі льон» продовжує цикл «Весняні забави».
Обробка є природним продовженням попередньої веснянки. Згідно з
композиторською позначкою у назві виконавцям необхідно зображати ігрові
дії, які зумовлені вербальним текстом. Хоровий ігровий театр є традиційною
основою фольклорного першоджерела. Обробка «Ой, на горі льон» як і
«Зайчик» має швидкий темп, веселий грайливий характер не дивлячись на
мінорний лад (e-moll), який не надає сумного колориту. Продовженням
музичного розвитку попередньої обробки є багатоголосне виконання разом із
солісткою. Тому, як продовження попередньої обробки композитор обирає
форму варіацій мелодія-остінато. Тема має мікроструктуру (2 т.+2. т) з
репризним

повторенням

останнього

двотакту.

За

музичну

основу

Г. Гаврилець обрала коломийковий наспів. Перший двотакт оснований на
висхідній чистій квінті з наступною мало секундовою інтонацією, другий
двотакт – на висхідній чистій квінті з поступовим заповненням. В партії
discanti ІІ композитор використовує характерний коломийковий ритмічний
малюнок на тонічному звуці (див. пр.38).
В першій варіації (т. 68) відбувається контрапунктичний розвиток, де
коломийковий синкопований ритмічний малюнок переміщується до другого
голосу discanti I та мелодизується, а основна тема у дублюванні з партією
соліста проводиться в партії discanti IІ. У першому голосі discanti I
композитор використовує хорову педаль на тонічному звуці на складі «Ой» у
високій теситурі (e 1 октави).
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В другій варіації (т. 72) відбувається зміна тональності та ладу від emoll на тональність домінанти – A-dur. По мірі розвитку варіацій композитор
відмовляється від точного повтору другого двотакту в темі та попередніх
варіаціях. Структура стає простішою – 2 т.+2 т.. Варіація призначена для суто
хорового виконавства. Тема передається в партію discanti І. Другий голос
партії discanti IІ виконує функцію гармонічної підтримки, а перший голос
партії discanti IІ – це підголосок у вигляді висхідного квартового ходу
домінанта-тоніка із витриманим останнім звуком. Другій двотакт теми
варіації базується на акордовій триголосній вертикалі.
Третя варіація як і попередня призначена для хорового виконавства
(т. 78). В ній відбувається різке ладове протиставлення від A-dur до a-moll.
Зміна ладу та динаміки на p природно призводить до контрастної зміни
характеру весело-сумно, що пов’язано із вербальним текстом, де мова
йдеться про полив, майбутнього врожаю «поливати так, так», а це втілення
завуальованого образу дощу. Вперше композитор використовує акордову
вертикаль, де звучить повна гармонічна основа три та чотириголосної
фактури.
Четверта варіація (т. 84) є кульмінацією розвитку обробки, оскільки
мова йдеться про збір врожаю, що є результатом землеробної частини року.
Знов з’являється партія солістки, динаміка змінюється на f, мажор стає
головуючим, кількість голосів збільшена до п’яти. Після кульмінаційного
проведення основного мелодичного матеріалу в партії солістки, в динаміці
mp з’являється в партії солістки мелодія першої обробки циклу «Зайчик»
(т. 89), з якої виділяється 2 такти, що чергуються з мотивом «Ой на горі льон,
льон», який проходить в хоровій партії (т. 91). Поява мелодичного матеріалу
першої веснянки свідчить про наявність синтетичної репризи. Друге
проведення мотиву «Зайчик» відбувається на фоні хорової педалі в
дублюванні партії солістки із партією discanti ІІ після проведення в хорі
мотиву «Ой на горі льон». Це є свідченням використання монтажної
драматургії, де вертикальний монтаж це – співставлення з мотивом «Зайчик»,
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горизонтальний – проведення мотиву «Ой, на горі льон». Останнє
проведення музичного матеріалу «Ой, га горі льон» відбувається в хоровій
партії, партія солістки лише підтримує хорову партію на текстових фразах
«збирати би так, так», яка наприкінці обробки повторюється додатково два
рази. Значення хору у поданому випадку відіграє значну роль – це втілення
образу народу та його основної діяльності – землеробства. Останнє
проведення основного музичного матеріалу – це гімн та прославлення праці
людини, та врочення багатого врожаю, яке має язичницьке коріння. Саме ці
якості свідчать про приналежність цього циклу до язичницьких часів в історії
слов’янського народу.
Безперервне виконання двох веснянок, використання музичного
матеріалу першої обробки наприкінці другої складає арку, що надає
можливість композитору об’єднати ці дві обробки в цикл. Обробка «Зайчик»
містить в собі весільні мотиви, де хлопцем серед інших дівчат обирається
одна дівчина. А використання її мелодичного матеріалу в другій обробці
свідчить про те, що після збору вражаю та закінчення землеробних робіт за
традицією відбувалися весілля. Композитор майстерно поєднує такий
драматургічний задум з першоджерелом та професійним авторським
рішенням. Характерною рисою обох обробок є чергування варіацій з
сольною партією та варіацій суто для хору, що свідчить про ренесансну рису
суперництва (принцип concertato). Разом з використанням циклічності та
репризності, що є характерною композиторською рисою, диптих «Весняні
забави» свідчить про належність Г. Гаврилець до митця Новітнього
Відродження українського національного музичного мистецтва.
Третя частина «Русь прадавня» є втіленням язичницького періоду
прадавніх слов’ян. Ця частина продовжує на тільки історичний, але й
календарно-обрядовий цикл, який представлений головним літнім святом –
Івана Купала. Як зазначає А. І. Іваницький, святкування часу літнього
сонцестояння, а саме свято Івана Купала, було центральним святом давніх
слов’ян. В цей час часто відбувались сватання та весілля [54] тому – це також
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свято молоді. Композитор відтворює язичницький період в історії слов’ян,
оскільки свято Івана Купала мало ритуальне значення: купальські вогні
вважались жертовними та очищувальними. Перший номер частини – це
музично-хореографічний

епізод

«Заклинання.

Жертвоприношення»,

а

останній – обробка пісні «Що Петрівочки дві неділечки». Поява
християнської тематики (Петровський пост, який закінчується 12 липня на
свято святих первоверховних апостолів Петра і Павла) свідчить про
перехідний

духовний

період

в

історії

слов’ян

від

язичництва

до

християнства, де поступово відбувалося проникнення церковного календаря
у обрядовий. Композитор в цій частині використовує купальські пісні
«Сьогодні Івана, а завтра Купала», «Купалочка», які виконувались під час
святкування язичницького свята весняного рівнодення, що співпадало за
церковним календарем із християнським святом Різдва Іоанна Хрестителя.
Пісні, які використовує Г. Гаврилець в цій частині, мають весільну та
передвесільну тематику – «Засвічу свічу», «Ой, до бору стежечка», «Що
петрівочки дві неділечкі».
Третій номер третьої частини дійства «Купалочка» є одним з прикладів
жанру купальських пісень. Загальний зміст пісні, як і самого свята, має
язичницько-обрядову спрямованість. Це стародавні вірування, ворожіння,
жертвоприношення, обрядові ігри молоді – дівчат та парубків, що
відображається у тексті – «перше військо – хлоп’яточка, друге військо –
дівчаточка, третє військо – молодиці», що є свідченням використання
принципу ігрового хорового театру, як засобу розвитку драматургії.
Унікальним є композиторське рішення обробки пісні. Вона написана
для соло народного голосу у супроводі тріо дерев’яних духових (флейта,
гобой, англійський ріжок). Використання цих інструментів, з одного боку
передає традицію використання у музичному фольклорі сопілок, з іншого, –
духові дерев’яні інструменти більш близькі до хорового звучання.
Співставлення вокального голосу з ансамблем інструментів складає удаване
змагання. Інструментальний ансамбль має риси хорового виконавства
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(зручна теситура, хорова фактура, плавне голосоведіння), що дає змогу
надати йому назву «інструментальний хор». Три інструменти створюють
темброву персоніфікацію і символізують три групи учасників купальського
дійства. Флейти – дівчата, гобої – молодиці, англійський ріжок – хлопці.
Обробка являє собою форму варіації на мелодію-остінато, де основний
мелодичний матеріал у незмінному вигляді викладений в партії солістки, а
варіанти композитор створює за рахунок розвитку інструментальної партії,
що в сукупності складає оригінальну композиторську трактовку твору.
Починається обробка з інструментальної педалі гобою та англійського ріжка,
які утворюють між собою інтервал чистої квінти, що є основою
інструментального супроводу українського музичного фольклору (волинка,
ліра, дуда). Використання форшлагу в партії гобою є передвісником
інтонаційного матеріалу приспіву пісні, який базується на малосекундовій
інтонації. Тема (т. 4) звучить одноголосно в вокальній парті, як це
притаманно для аутентичного виконання, де спочатку співає один голос, а
наступні куплети, або приспів підхоплює весь фольклорний гурт. Вокальна
партія складається з двотактового заспіву та чотиритактового приспіву.
Мелодичний матеріал теми є незмінним на протязі всіх варіацій. Мелодія має
мінорний лад (a-moll) з гармонічним різновидом про що свідчить наявність у
приспіві сьомого підвищеного щаблю. Заспів будується на основі стрибків на
чисту кварту вниз та висхідну малу сексту вгору з поступовим заповненням,
що є закличною інтонацією, яка притаманна для заспівів. Приспів базується
на малосекундовій інтонації вниз та вгору, передвісником, якої була
інтонація гобою у вступі (див. пр. 39).
У першій варіації (т. 10) поступово до голосу додаються інструменти,
спочатку гобой на витриманому звуці «а», потім англійський ріжок – звук
«е», що складає з партією солістки інтервал чистої квінти і виконує функцію
гармонічної основи (тоніка, домінанта), що було використано у тритактовому
інструментальному вступі обробки.
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У другій варіації (т. 16) Г. Гаврилець залучає до розвитку імітаційний
вступ дерев’яних духових, які інтонаційно базуються на головному
музичному матеріалі. В цій строфі до інструментальної групи додається
партія флейти, яка припадає на приспів і складає втору з вокальним голосом,
що є характерним прийомом для народного двоголосся. Завершення їх
звучання в унісон також свідчить про бажання композитора зберегти в
обробці особливості народного виконавства. «Хорова» педаль англійського
ріжка на устої «е» (домінанта) підтримує вокальну партію.
Тема третьої варіації (т. 22) звучить на фоні унісону англійського ріжка
(устій «d» субдомінанта) та гобою («а» тоніка). У приспіві при наявності
чотирьох інструментальних партій фактично звучить триголосся, де партія
флейти та гобою базуються на одних звуках, але в різній ритмічній
організації. Якщо у попередніх строфах композитор використовувала тонікодомінантові устої, то у заспіві четвертої – використовується опора на
субдомінанту основної тональності a-moll, а у приспіві звучать основні
гармонічні функції – субдомінанта, домінанта, тоніка. Субдомінанта
використовується у вигляді неповного септакорду четвертого щаблю (т. 24),
відсутність терції в акорді надає звучанню архаїки.
Четверта варіація (т. 28) звучить на тонічній основі у вигляді чистої
квінти, яку створює партія гобою та англійського ріжка. Також композитор
використовує затриманий неакордовий звук «ре» в партії гобою, який потім
переходить у «e» (V щабель). Партія флейти вторить вокальному голосу як в
попередніх варіаціях.
П’ята варіація (т. 32) поєднується з попередньою звучанням тонічного
звуку, як органний пункт, в партії англійського ріжка. Відбувається
збільшення акордової вертикалі до чотириголосся. Вперше в обробці
використовується мелодичний різновид мінору (партія гобою).
У заспіві шостої варіації (т. 40) композитор насичує фактуру за рахунок
мелодизації партії гобою, використовує дрібні тривалості та хвильоподібний
рух. Приспів повторює приспів попередньої варіації.
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Сьома варіація є заключною. Вперше динаміка інструментального
ансамблю змінюється з p на mf, а в партії голосу збільшується від mp до f
(т. 46). Гучна динаміка, висока теситура партії гобою та англійського ріжка,
використання темпового позначення allargando наприкінці приспіву, а також
tenuto в партії гобою свідчать про наявність кульмінації обробки. Надалі,
після смислової коми (т. 51) починається реприза. Про її наявність свідчить
повторення текстової фрази першої строфи «Купалочка з Купал іде, Купала
на Йвана, Купала на Йвана», повернення темпу (a tempo), динаміки mp,
повернення інструментального складу та звучання чистої квінти як у вступі.
Diminuendo та ritenuto наприкінці останнього приспіву свідчать про
поступове згортання драматургічного розвитку обробки. Інструментальне
закінчення базується на звучанні тонічної квінти з використанням форшлагу
як на початку обробки, а потім – звучання одного звуку «e» (V щабель).
У

драматургічному

плані

композитор

використовує

прийом

звукоімітування. Динамічний план обробки (рух від p до f) імітує поступовий
рух молодіжної ходи, яка наближається до місця свята. В тексті оспівуються
дії хлопців, як правило вони виконували ігрову функцію, дівчата співали,
молодиці плакали, бо за традицією вже не приймали участь в іграх молоді.
Тому саме на текст, де мова йдеться про них «Молодиці йдуть плачучи»
припадає кульмінація обробки, як втілення жалю молодих заміжніх жінок
про їх юність, яка пройшла, як проходить молодіжна хода повз них.
В процесі аналізу встановлено, що обробка «Купалочка» має низку
композиторських рішень, які свідчать про приналежність Г. Гаврилець до
творців

Новітнього

Відродження.

Серед

них

точне

збереження

першоджерела з одного боку та музично-драматургічний розвиток з іншого.
В обробці відбувається поєднання особливостей українського музичного
фольклору (унісон, втора, імітування звучання дуди) з професійними
композиторськими методами (принцип імітаційного розвитку, гармонізація,
використання затриманих звуків, темброве рішення) та індивідуальнотворчим

трактуванням

(таке

драматургічне

рішення

як

імітування
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наближення молодіжної святкової ходи, використання текстової, змістовної,
тембральної репризи, що є ренесансним символом кола).
Четверта частина дійства є втіленням християнської Русі, про що
свідчить назва частини «Княжа доба», бо саме князь Володимир охрестив
Русь. Перший номер частини, музично-хореографічний епізод «Слава
Стольному Києву», проецирує велич та могутність Київської держави того
часу. Як відомо Київська Русь була найвпливовішою та могутньою державою
Європи ІХ-ХІ ст.. Фольклорною основою 4 частини є зимовий обрядовий
фольклор, бо саме він пов’язаний з християнською тематикою – свято Різдва
Христового. Наступні три номери четвертої частини представлені обробками
колядок і щедрівок. Перша обробка колядки «Нова радість» оспівує головну
різдвяну ідею Різдво Спасителя. Друга колядка є авторською – «Гой питалася
княжа корона», яка за змістом призначена для господині дому. Третя обробка
щедрівки «У нашого пана» – господарю дому. Г. Гаврилець, зберігаючи
аутентичну традицію фольклорного виконавства, розташовує колядки саме у
такій послідовності як їх традиційно виконували при колядуванні.
Крім релігійної та народної обрядовості Г. Гаврилець втілює в 4
частині історичний факт Татаро-монгольської навали. Це – музичнохореографічний епізод «Орда» під час виконання якого звучить текст із
«Слово о полку Ігоревім», в якому озвучується князівська міжусобиця, що
призвела до ослаблення Київської Русі та втрати її державності. Після
симфонічного номеру як логічне продовження йде «Плач-колискова» – свого
роду панахида за упокой душ загиблих від татар слов’ян. Соло вокального
голосу є втіленням з одного боку образу матері, яка співає колискові, а з
іншого – образ матері-землі, яка надає одвічний покій своїм дітям-воїнам, що
загинули захищаючи її та народ.
Обробка колядки «Нова радість нам явилась» виконується після
«Орди». Саме ця обробка має більший релігійний зміст, на відміну від інших
в цій частині. В обробці оспівується Різдво Христове та величання
Спасителя. Обробка призначена для виконання народного голосу з чоловічим
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хором. Вибір композитором чоловічого складу виконавців пов’язаний з
традицією малої Батьківщини Г. Гаврилець (с. Видинів на Буковині) – у
Карпатах колядки виконувались суто чоловіками. Тому саме хор, а не
солістка розпочинає виконання обробки.
Про належність обробки до християнського періоду української історії
свідчить використання композитором на початку та кінці обробки дзвону, що
створює коло (ренесансний символ). Як відомо дзвони сповіщали про
початок та кінець богослужіння. Загальний характер обробки – святковий,
урочистий, величний, що підкреслює мажорний лад, танцювальний
ритмічний малюнок насичений пунктиром та шістнадцятими тривалостями.
Вербальний текст невеликий за розміром і складається з чотирьох фраз.
Відродженнєвою

ознакою

обробки

є

використання

композитором

відродженнєвої символіки – число три, як символ Трійці. Це відображається
у формі обробки – варіації мелодії-остінато. Так, перші три вербальні фрази є
основою теми та двох варіацій. Остання 4 вербальна фраза «Слава Богу
Вишньому» використовується єдиний раз в коді обробки, як вершина
музично-драматичного розвитку і проводиться теж тричі. Основним
принципом розвитку обробки є використання принципу єдності та
різноманітності, де єдність це – єдиний вербальний текст, що має трикратне
повторення, різноманітність – варіаційне розгортання музичної тканини.
Мелодія теми базується на хвильоподібному русі та висхідних та
низхідних стрибках. Як і в попередніх обробках Г. Гаврилець використовує
принцип поступового розгортання хорової фактури розпочинаючи з
одноголосного проведення теми в партії тенорів. Поступово до них
додаються баритони у вигляді підголоску, який базується на довгих
тривалостях і імітує звучання дзвона. Якщо в обробці «Купалочка»
композитор імітувала інструментами людські голоси (хор), то в обробці
колядки – тембр баритона імітує інструмент – великі дзвони. Партія басів
з’являється у 10 тактах і виконує функцію гармонічної основи і складає разом
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з партією баритонів чисту квінту, що імітує звучання кози, яка є невід’ємним
атрибутом вертепної ходи колядників (див. пр. 46).
У першій варіації (т. 16) основний мелодичний матеріал виконує
вокальний голос, хорова партія насичується акордовою вертикаллю і виконує
функцію

супроводу.

Ритмічний

малюнок

насичується

дрібними

тривалостями, голосоведіння партій стає більш мелодизованим, що насичує
фактуру.
Друга варіація (т. 28) має риси концерту, де втілюється принцип гри та
змагання (ренесансна риса). Основна мелодична лінія проходить в партії
баритона, партія соло звучить епізодично, чергуючись з баритоном по два
такти. Окремі елементи основної мелодії використовуються в інших партіях.
Так в партії тенорів – втора в терцію (т. 30), в партії басів – втора в сексту
(т. 32), дублювання мелодії в партії баритонів та других тенорів (т. 33). У
третій фразі (т. 36) на словах «вода в морі виграває» темброве навантаження
переходить в тенорову партію, де звучить основна мелодична лінія
підкреслена підголоском в партії перших тенорів, який надає світлого
забарвлення, а басова партія значно полегшується. Вокальний голос
з’являється на словах «Ангели в небі співають» як імітація ангольського
співу та символу єднання небесного та земного світу. Принцип ігрового
хорового театру, як і в попередніх обробках має місце у драматургічному
розгортанні музичної тканини.
В коді обробки (т. 40), всі голоси стають у єдину вертикаль, що є
втіленням образу гармонійного існування земного та небесного світу, які
прославляє народження Спасителя. Це підкреслюється появою четвертої
вербальної фрази «Слава Богу Вишньому!», яка проводиться тричі, як символ
Трійці. У завершенні обробки композитор долучає дзвони, як провісників
одного з великих християнських свят.
Отже, обробка «Нова радість» є втіленням відродженнєвих рис у
рамках фольклорного першоджерела. В обробці композитором поєднуються
використання

традиційного

тембрового

виконавства,

максимальне
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збереження першоджерела з авторським трактуванням вербального тексту, з
введенням відродженнєвої символіки (числовий образ Трійці), використання
у розвитку музичної тканини концертуючих елементів (як ренесансної риси
змагання) та підголоскової поліфонії. Обробка є творчим мікстом, де
гармонічно поєднуються фольклорне першоджерело, професійні (вітчизняні
та

загальноєвропейські

традиції)

та

творчо-індивідуальний

метод

композиторського письма. Хорове crescendo (поступове додавання голосів до
хорової фактури) символізує всеосяжну радість свята Різдва Христового.
П’ята частина дійства – «Козацька держава» втілює епоху
Запорізької

Січі (XIV-XVI

ст.), що

припадає на час

італійського

Відродження. Ренесансні ідеї мали своє відображення і в українській
культурі того часу. По перше, козацтво було українським втіленням
ренесансного образу воїна-лицаря з такими характерними рисами як честь,
благородство, духовність. Головною метою козацького війська було
збереження первісного християнства, саме тому Г. Гаврилець використовує
духовні хорові твори видатних композиторів українського походження. Так
урочисто та святково п’яту частину дійства розпочинає один з найвідоміших
хорових концертів Д. Бортнянського «Господи, силою твоєю». Також
Г. Гаврилець використовує твори інших українських авторів XVII ст.. Серед
них богослов та письменник Д. Туптало (другий номер дійства кант «Мати
милосерда» в обробці Г. Гаврилець), філософ, поет та педагог Г. Сковорода
(шостий номер «Стоїть явір над горою» в обробці К. Чечені), композитор,
теоретик М. Ділецький (сьомий номер – танець в обробці). Крім авторів XVII
ст. Г. Гаврилець використовує обробки свого сучасника, керівника ансамблю
давньої музики Костянтина Чечені (п’ятий номер «А у полі річка»), а також
свої обробки. Серед них обробки кантів «Мати милосерда», «Щиголь тугу
має», обробка української народної пісні «Ой, горе тій чайці». Вибір
композитора жанру кант як першоджерела пов’язаний з тим, що саме XIV ст.
є часом виникнення цього жанру.
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З поданою історичною епохою пов’язана поява таких жанрів
українського фольклору як історичні, козацькі, соціально-побутові, сатиричні
пісні. У зв’язку з цим поширюється епічне виконавство, а саме мистецтво
кобзарів, тому Г. Гаврилець використовує останнім номером дійства виступ
сучасного українського кобзаря, заслуженого артиста України Тараса
Силенка (народна пісня «Ой, полети, галко», в якій оспівується велич
Запорізької Січі). Використання творчості сучасного кобзаря є необхідним
для втілення у дійстві образу Козацької держави, оскільки кобзарі були
співцями героїчних подвигів козацького війська. Кобзарське виконавство в
дійстві є з одного боку втіленням козацької епохи, з іншого – періоду
національно-визвольної

боротьби

(XVII-XVIII

ст.)

та

національного

відродження (XIX ст.). Доля кобзарства є трагічною особливо перша третина
ХХ ст. коли відбулося масове знищення кобзарів, як носіїв духовної та
національної культури українського народу. Оскільки 6 частина дійства
репрезентує історію ХХ ст., то виконання кобзарем останнього номеру 5
частини є зв’язкою між ними.
Задля втілення колориту ХVII ст. Г. Гаврилець в 5 частині дійства
поєднує свої обробки з творами видатних авторів того часу, зі старовинними
та сучасними обробками давньої музики, з кобзарським виконавством.
Відбувається співставлення вокальної, хорової та інструментальної музики. В
образній сфері поєднується як світська, духовна так і фольклорна лінії
музичного мистецтва. Все це свідчить про новий рівень принципу єдності та
різноманітності. Де єдність – це Україна в певному історичному часі
(XVII ст.), різноманітність – твори різних авторів, стилів, епох, видів
виконавства.
Другим номером 5 частини дійства є обробка Г. Гаврилець канту
«Мати милосерда». Автор канту – Дмитро Туптало – український богослов
та письменник XVII ст., який прилічений до ліку святих. Звернення до канту
є втіленням характеристики XVII ст., оскільки саме в цей час виник цей
жанр. Як відомо, за тематикою канти поділяються на чотири групи: –
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оспівування Ісуса Христа, – Богородиці, – на честь різних святих, – покаянні,
– канти релігійно-філософського змісту [82]. Означена тематика є
ренесансною за своєю природою. Кант «Мати милосерда» належить до
тематичної групи кантів, де оспівується образ Богородиці. Загальний зміст
канту – палка молитва до Пресвятої Діви як заступниці українського народу
від ворогів. Про це свідчить вербальний текст цієї духовної пісні – «Мати
милосерда, ти єси обрада, од лютаго врага злаго храниши мя всегда».
Вербальна форма канту строфічна і має 5 строф. Кожна строфа
складається з двох віршованих рядків. У музичному рішенні строфа має три
фрази, перша – перший віршований рядок, друга – другий віршований рядок,
третя – є повтором другого, як приспів. Музична форма визначається як
куплетно-варіаційна з текстовою репризою.
Експозиція основного матеріалу надається одноголосно в партії
солістки, як особиста молитва. Мелодія має наспівний характер, що є
характерною рисою жанру кант. Перша фраза, яка складається з 4 тактів,
представляє собою заспів і базується на низхідному стрибку на чисту квінту з
поступовим його заповненням у першому такті та висхідному стрибку на
чисту кварту з поступовому заповненням у третьому такті. Друга фраза (4
такти) має низхідну поступову мелодичну лінію, повторюється двічі, тому її
можна назвати приспівом. Мажорний лад (E-dur) надає мелодії світлий
характер. Наспівність мелодії підкреслюється розспівністю, що не є
характерною рисою канту (див пр. 42). Мажорний лад (E-dur) та спокійний
врівноважений характер робить провідним саме образ Богородиці, а не
гарячої молитви людини (словосполучення «Воплем кріпким» (друга
строфа), «плач внуши» (третя строфа), «воплем кріпким зову», «душой,
серцем воздихаю» (п’ята строфа)).
Г. Гаврилець використовує в обробці традиційний виконавський склад
для кантів. Це чоловічий хор, а саме хор хлопчиків та виконання acapella.
Поєднання чоловічого тембру з жіночим голосом підкреслює значимість
материнського образу Богородиці в обробці.
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У першій варіації (т. 9) додається до голосу сопрано партія перших
дискантів. Їх мелодична лінія базується на устоях гармонії (D – S – D – T) і
виконує функцію гармонічної підтримки. Ладотональний план варіації має
відхилення. Заспів починається з тональності E-dur, а закінчується
відхиленням у тональність домінанти – H-dur. Приспів повертає та
стверджує основну тональність (див. пр. 42).
У другій варіації (т. 17) додається третій голос (другі дисканти). Він
виконує функцію перших дискантів у другій строфі. Партія перших дискантів
створює підголосок, який складає разом із іншими голосами акордову
вертикаль тризвуку. Наявність триголосся є характерною ознакою жанру
кант. В кадансах композитор додає затримання в партії других дискантів, які
надають канту барокової забарвленості та передають стиль епохи XVII ст..
Приспів третьої строфи (т. 21) знаменується появою партії тенорів, які мають
мелодизоване голосоведіння. Але триголосся у звучанні не змінюється
оскільки партія перших дискантів дублює партію солістки. В 22 такті
короткочасно звучить паралельний cis-moll, який не затримуючись повертає
у кадансі основну тональність Е-dur. У другому повторі приспіву звучить
чисте триголосся. За рахунок відсутності партії перших дискантів
підкреслюється звучання основної мелодичної лінії саме в партії солістки.
Каданс заспіву закінчується унісоном, а приспіву – звучанням малої сексти,
як неповного тонічного секстакорду (див. пр. 42).
Третя варіація (т. 29) має опосередковані риси розробковості. Про що
свідчить різка зміна тональності на G-dur, контрастна динаміка f, на відміну
від попередньої mp. Також контрасту надає темброве рішення. Строфа
призначена для суто хорового виконавства, що свідчить про використання
принципу змагання (concertato). До хорових партій вперше в обробці
додається партія басів, яка досить мелодизована. Особливості розвитку
гармонії залишаються не змінними. У приспіві шостої строфи композитор
використовує характерні риси жанру кант, серед яких використання
паралельних квартсекстакордів (т. 34), втора в терцію між партією перших
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дискантів та тенорів (т. 35). Звучання в кадансах заспіву та приспіву чистої
тонічної квінти надає архаїки.
Четверта варіація (т. 37) є кульмінаційною у розвитку. Знов з’являється
партія солістки, але хорова партія є провідною. Основна мелодична лінія
проходить в партії перших дискантів, хорова фактура має чотириголосний
склад з використання divisi в партії других дискантів. Голосоведіння партії
солістки виконує функцію серединної партії і базується на окремих
елементах мелодії. Основна мелодична лінія приспіву проводиться в партії
перших дискантів, а партія солістки вторить їй у терцію в перших двох
тактах, а далі дублює в унісон. В хоровій партії створюються два пласти
дуетів – дует дискантів партія, яких заснована на основному музичному
матеріалі, і дует тенорів та басів, які є самостійними за голособудовою.
Короткочасне відхилення у тональність e-moll (т. 42) є ідентичним приспіву
другої варіації. Повтор приспіву (т. 45) є точним, але без звучання солістки.
Звучання в кінці заспіву та приспіву октавного унісону надає риси архаїки.
Реприза (т. 49) повертає до образної сфери початку канту, який
експонував провідний образ Богородиці, композитор використовує повтор
першої текстової строфи канту «Мати милосерда», різко змінює тональність
на початкову (E-dur), зменшує динаміку з f на p, просвітлює хорову фактуру
залишаючи у звучанні перших та других дискантів, як в заспіві другої
варіації, що підкреслює провідний жіночий образ. Перший приспів майже
повторює перший приспів другої варіації, де додається тенорова партія,
динаміка збільшується на mf. Другий приспів є заключним, в ньому звучать
солістка і весь хор разом з басовою партією. Октавне дублювання партій,
гучна динаміка f, розширення (allargando) та темпове уповільнення
(ritenuto), фермата на останньому звуці додають значущості та урочистості
основного характеру обробки.
Динамічний план обробки має риси хорового crescendo. Експозиція
основного музичного матеріалу у першій строфі починається з mp. Друга
строфа також має тиху динаміку. Поява другого голосу не має бути
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нарочитим, він має поступово вплестися у звучання основної мелодії, тому
для партії першого дисканту надана динаміка p. Звучання триголосся у третій
строфі надає змогу використати більш гучну динаміку – mf, що робить
звучання канту традиційним і звучним. При майже однаковому фактурному
звучанні приспіву контрастним його робить динаміка, де друге проведення
приспіву проходить в динаміці mp в партії солістки, та p в хорі. З одного
боку, це звільняє від монотонності виконання двох ідентичних побудов, з
іншого – тиха динаміка готує до тональної зміни у четвертій строфі, яка
звучить в тональності G-dur і в динаміці f. В репризі обробки відбувається
повтор першої вербальної строфи, що повертає до основного жіночого образу
– Богородиці, тому композитор використовує первісну динаміку – mp у
солістки та p – в хорі. Приспів, як завершення розвитку і кульмінації всієї
обробки звучить в гучній динаміці mf та f, що підкреслює урочистий
характер обробки.
Таким чином, в обробці канту «Мати милосерда» Г. Гаврилець
використовує основні риси жанру кант. Серед них – наспівна мелодика, втора
мелодизований бас, паралельні акорди, автентичні каданси, прагнення до
емоційної виразності, поєднання лінеарного голосоведіння з функціональногармонічним, майже відсутня розспівність. Композиторське рішення полягає
у використанні тембрової колористики, принципу концертності, репризності,
як текстової, так і музично-образної. В обробці Г. Гаврилець за основну мету
має максимальне збереження стилістики жанру кант. Це пов’язано зі
стилевою єдністю всієї частини, де використовуються твори авторів різних
часів, тому збереження стилістики є об’єднуючим фактором у створенні
загальної характеристики епохи XVII ст..
При розгляданні чотирьох обробок виявилися основні прийоми
композиторського письма Г. Гаврилець, де перший – використання форми
мелодія-остінато, другий – хорове crescendo, третій – репризність (як
принцип

кола).

Використання

форми

мелодії-остінато

є

втіленням
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ренесансної моделі: мелодія – втілення незмінності взірця, а варіації –
творчий вираз митця.
Шоста частина дійства «Ввійди і ти у цей собор» оспівує факти з
історії українського народу ХХ століття. Вступний текст С. Майданської
оповідає про тяжкі часи першої половини ХХ ст., часи гніту української
інтелігенції як провідного представника національного руху до свободи у
сталінських концтаборах. Для втілення характеристики епохи Г. Гаврилець
використовує твори композиторів ХХ століття. Перший номер – Камерна
кантата на вірші П. Тичини, О. Ківи. Другий номер обробка народної пісні
М. Скорика

«Шуміла

ліщина».

Третій

–

«Глибокий

колодязю»

Є. Станковича. Фінал дійства (четвертий номер) належить перу Ганни
Гаврилець. Звернення до творів цих композиторів не випадкове. Мирослав
Скорик є вчителем та професійним наставником Олега Ківи, Євгена
Станковича та Ганни Гаврилець. Звідси з’являється ще один прояв принципу
єдності

та різноманітності. Єдність

– один

вчитель, одна школа,

різноманітність – учні композиторської школи М. Скорика, які є усталеними
особистостями українського національного музичного мистецтва.
Останній номер дійства є гімном прославлення українського народу, в
якому оспівується час початку самостійного життя країни з надією на
щасливе та велике майбутнє. В своєму поетичного тексті Софія Майданська
возвеличує свій народ з прадавньою і тяжкою долею. У першому куплеті
оспівується єднання небесного та земного буття українського народу в його
прославлені. Сучасний український народ оспівується як молоді гілки
оновленого дерева, яке є символом всього історичного життя українського
народу:
«О, великолюдні хори в піднебессі
Моєї Батьківщини! Серед них
І я співаю кожною обростю
Свого оновленого верховіття»
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В приспіві оспівується людина-особистість, яка є частиною нації як
єдиного цілого під охороною покровительки українського народу Оранти:
«Ввійди і ти у цей собор, поглянь,
В найменшій краплі першого дощу
Дзвенить шатер нетлінної будови,
З якої дивиться на нас Оранта.»
Поетеса використовує ряд метафор та символів. Так у фразі «В
найменшій краплі першого дощу дзвенить шатер нетлінної будови»
С. Майданська наголошує на те, що божественне єство та його могутність
проявляється навіть у найменшій частині земного буття. Словосполучення
«Перший дощ» є символом божественної волі оновлення нації, яка стане
свідком нового етапу в новітній історії українського народу. У перших
чотирьох рядках другого куплету надається порада народу – приймати із
вдячністю та смиренням Божу волю та благодать. Ідея другої строфи – з
радістю приймати надані Богом блага і укріплятися у вірі в милосердя
Богородиці – заступниці за наш народ перед Богом. Фінал дійства є
втіленням ідеї оновлення (функція відродження) української нації.
Висновки до Розділу 3
Про розмаїтість хорової творчості Ганни Гаврилець, універсалізм
хорового доробку композитора як митця нововідродженнєвого типу свідчать
три напрямки: твори на вірші українських композиторів; твори на канонічні
тексти; хори, натхненні українською пісенністю.
Прояв принципу різноманітності в єдності як ренесансної риси
відображений у всіх напрямах хорової творчості Г. Гаврилець. У межах
першого напрямку одвічні ренесансні теми (символіка пір року, сплетіння
сну і дійсності, людина і Всесвіт) набувають різноманітності і оригінальності
у процесі композиторської інтерпретації. Музична драматургія твору на
вірші О. Олеся насичена інтонаціями-символами весняного пробудження,
відсутніми у поетичному оригіналі. Інтонація-символ весни (цитата з
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«Щедрика» М. Леонтовича) постає як омріяна зимовою природою весняна
звістка. Створюючи музичні образи природного «низу» (морське дно) й
«верху» (небо), композитор звертається до тембрової драматургії, вербальноінтонаційної

поліфонії.

Образу

дзвонів

надано

функцію

наскрізної

інтонаційної ідеї (риси «хорового симфонізму» [11, с. 8]).
Принцип різноманітності в єдності у другому напрямку творчості
Г. Гаврилець (духовні твори на канонічні тексти) пов’язаний із зверненням
до жанрової системи псалмів (рівень єдності) і багатозначністю музичної
символіки їх композиторської інтерпретації (рівень різноманітності). Хорові
псалми Г. Гаврилець не є циклом, хоча зв’язки між ними (принципи роботи із
вербальним текстом, особливості музичного формоутворення, тяжіння до
повільних темпів, інтонаційна символіка) є підставою для їх об'єднання в
умовний цикл. Серед характерних рис творчості Ганни Гаврилець –
створення хорових творів для різних складів хору.
В хоровій кантаті «Stabat Mater» інтонації-символи відтворюють
смислообрази твору (ходу Христа на страту, металеві удари «цвяхів»,
лейтсимвол «сльози» Божої Матері, лейтобраз скорботи Богородиці; партія
дерев'яних духових є образом горнього світу, хор – земного, їх поєднання
символізує поєднання Божої любові і людської душі, що тяжіє до Творця).
Третій напрямок хорової творчості Г. Гаврилець, представлений у
музично-сценічному

дійстві

«Золотий

камінь

посіємо»,

відображує

ренесансну ідею оновлення, воскресіння, відродження України. Принципом в
роботі над українськими народними піснями є опора на взірець (фольклорне
першоджерело),
язичницьких

та

що

надає

твору

християнських

ренесансного
традицій

Відродженню (принциповим є звернення до

виміру.

притаманно

Поєднання
Новітньому

національних

витоків).

Різноманітність проявляється в жанровій багатоплановості, єдність – у
фольклорному напрямі загалом. Принцип різноманітності в єдності
проявляється у трактовці України як єдності регіонів, у співіснуванні
язичницьких і християнських традицій.
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Принцип різноманітності в єдності в хоровій творчості Ганни
Гаврилець

постає

у

особливостях

роботи

з

вербальним

текстом

(виокремлення фраз, словосполучень, слів, які втілюють ідею твору);
поглибленні поетичної ідеї (додавання інтонаційно-семантичних рядів,
відсутніх у поетичному оригіналі, створення колоподібної музичної
концепції).

Принцип

кола

постає

як

втілення

принципової

ознаки

відродження українського національного всесвіту (репризність вербальна та
інтонаційна; циклічність – умовний цикл псалмів, відображення циклів
історичного розвитку українського народу та календарно-обрядового кола
пісень

у

музично-сценічному

дійстві).

Ренесансна

концертність

проявляються у авторському змаганні зі взірцем. Ренесансна тематика
хорової творчості композитора (створення світу, пори року, коло, Різдво,
образи Спасителя, Богородиці, Трійці) оновлюється у Новітню добу.
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ВИСНОВКИ
Вивчення хорової творчості Ганни Гаврилець в контексті Новітнього
Відродження українського національного музичного мистецтва дозволило
дійти наступних узагальнень й висновків.
Вивченню Новітнього Відродження закономірно передувало завдання
щодо класифікації наукових трактувань ренесансу. Згідно узагальнення
наукових підходів щодо феномену відродження, в дисертації наведені його
наступні трактування: Відродження як історико-художня епоха; відродження
як тип світогляду; відродження як функція оновлення; відродження як
позаісторична та позанаціональна категорія процесу розвитку філософії,
естетики, мистецтв, наук. Отже, з Відродженням традиційно пов’язані його
тлумачення як епохи, типу світогляду, функції й категорії. У дослідженні
зазначено, що наведені наукові трактування ренесансу властиві Новітньому
Відродженню українського музичного мистецтва, оскільки постають як вираз
притаманного ХХ-ХХІ століттям узагальненню минулого. Це означає, що
визначною рисою Новітнього Відродження є синтез традиційних для
відродження як такого засобів самовиразу. Крім того, Новітнє Відродження
має й такі функції, окрім оновлення, як узагальнення й властиве Ренесансу
пророцьке передбачення майбутнього.
З метою розкриття системи типологічних рис відродження у
дослідженні обрано італійський Ренесанс XIV-XVI століть як типологічна
модель

і

основа

Новітнього

Відродження

національного

музичного

мистецтва. В процесі дослідження виявлені типологічні риси ренесансної
доби, до яких належать: принципова зміна суспільного мислення та
світосприйняття; циклічність як принцип розвитку історико-художнього
процесу; наслідування стародавніх традицій, що є визначними для оновлення
національної свідомості; принцип змагання та спирання на взірець;
антропоцентризм
особистості,

як

основа

індивідуалізму;

світосприйняття
свобода

людини,

(формування
народу,

творчої

патріотизм,
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державність); оновлення релігійності; розробка систем відродженнєвих
ідеалів, символів, опозицій; розвиток науки, культури, мистецтва.
Опора на взірець як метод ренесансного мистецтва у даному
дослідженні

має

методологічне

значення.

Поширена

на

українське

відродження, концепція взірцевості в межах національного мистецтва набула
історичного розвитку.
За допомогою методу історико-порівняльного аналізу встановлено
шість ренесансних за суттю періодів в історії української художньої
культури. Виявлені історичні періоди дали змогу скласти їх в єдиний
історичний

цикл

національного

відродження,

стадії

розвитку

якого

відповідають концепції ренесансної циклічності. Так, доба Київської Русі
(ІХ-ХІ ст.) відповідає історичній стадії зрілості; доба Галицько-Волинського
князівства (XIІ – 1 половина XІV ст.) – кризи; українські землі у складі Литви
та Польщі (2 половина XІV-XVІ ст.) – занепаду; національно-визвольна
боротьба українського народу за свободу України як держави (XVІІ-XVІІІ
ст.) – становлення українського відродження; доба національно-культурного
відродження України (ХІХ ст.) – прояв зрілості. Доба новітньої історії
України (ХХ-ХХІ ст.) складає історичний період, що сам по собі володіє
ознаками циклу – головного відродженнєвого символу буття у його розвитку.
Надане в дослідженні визначення поняття Новітнє Відродження
пов’язано з назвою відповідної історичної доби, що розпочалася у ХХ
столітті (Новітній час). За допомогою методу історичного розвитку та
порівняльного аналізу встановлено періодизацію українського Новітнього
Відродження ХХ століття, що складається в єдиний історико-культурний
цикл з відповідними стадіями. Так, перший період (1900-1920 рр.) відповідає
стадії зрілості, другий (1920-1930 рр.) – кризи, третій (1930-1956 рр.) та
четвертий (1956-1987 рр.) – занепаду, п’ятий (з 1987 р. і по нині) –
становленню.
Шлях розвитку українського мистецтва від Київської Русі до
національно-культурного відродження, як перше (велике) ренесансне коло,
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тоді як відродженнєві пошуки ХХ-ХХІ століть, тобто доба Новітнього
Відродження в історії національного мистецтва, як друге (мале) ренесансне
коло. Два ренесансних кола українського національного мистецтва є
ізоморфними за структурою і змістом.
У

дослідженні

виявлено

закономірності

історичного

розвитку

Новітнього Відродження у хоровій творчості українських композиторів, для
якої характерна наявність таких типологічних рис Ренесансу, як, зокрема,
наявність систем ідеалів, символів, опозицій. Взірцевість, спирання на
попередній досвід є опорою українського національного музичного
мистецтва. Тема любові до рідного краю, особливості її втілення в хорових
творах сучасності є проявом ренесансного культу держави, мови, природи,
людини, краси. Ренесансна символіка і тематика втілюється у кожному
періоді українського Новітнього Відродження. Так, антична тематика
використовується композиторами у першому періоді ХХ ст.. Релігійна –
притаманна першому та п’ятому періоду, які постають як дві хвилі розквіту
Новітнього Відродження. Лицарська тематика у модифікованому вигляді
боротьби за свободу та національну приналежність простежується на протязі
всіх періодів ХХ ст.. Історична доля хорової обробки як одного з жанрових
представників фольклорного напряму хорової творчості ХХ-ХХІ ст.
відповідає ренесансній рисі циклічності, проходячи шлях розвитку від
акапельного різновиду початку століття крізь твори великої форми (обробки
з інструментальним супроводом) до повернення до акапельної обробки кінця
ХХ ст.. Про те, що хорова обробка у своєму розвиткові проходить три стадії
(теза-антитеза-синтез) свідчить наявність на межі ХХ-ХХ1 ст. її двох
різновидів — акапельної й оркестрової. Релігійна тематика набирає обертів у
зв’язку з духовним оновленням нації наприкінці століття.
Під Новітнім Відродженням у національному музичному мистецтві як
історико-митецькою категорією музикознавства, обумовленою процесами
Новітньої доби, слід розуміти завершений цикл митецького розвитку, що
відбувся впродовж ХХ – ХХІ ст. (стадії зрілості, кризи, занепаду,
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становлення), якому притаманна система типологічних рис Ренесансу
(система ідеалів, символів, опозицій), що проявилися у синтезі з ознаками
української «картини світу».
На основі визначення Новітнього Відродження виявлені типологічні
риси ренесансу українського музичного мистецтва: тяжіння до свободи
особистості; розвиток і оновлення національної мови; спирання та творче
переосмислення взірців всесвітнього і національного мистецтва; трактування
митця як «універсального художника»; прагнення до ідеалів (держава,
людина, розум, краса); відтворення ренесансних систем символів (античні,
релігійні, фольклорні), опозицій (воля-неволя, свобода-порядок, єдністьрізноманітність, оптимізм-трагізм, божественне-земне), що

постає як

переконливе свідчення приналежності українського музичного мистецтва
сучасності до Новітнього Відродження.
Проблематику українського Новітнього Відродження розглянуто на
матеріалі аналізу хорової творчості Г. Гаврилець. Вперше в українському
музикознавстві розроблено періодизацію творчого шляху Ганни Гаврилець
як митця нововідродженнєвого типу. Якщо для загальної періодизації
творчості Г. Гаврилець притаманна наявність трьох періодів: перший –
період становлення (1979-1991); другий – період перелому (1991-2000);
третій – період розквіту (з 2000 року і по нині), то періодизація хорової
творчості нараховує два періоди. Ознакою першого є поява окремих хорових
творів серед інструментальних жанрів, які на той час мали провідне значення
у творчості композитора. Другий період позначений здобуттям жанрами
хорової творчості пріоритетного значення, тоді як інструментальні твори
стають виключенням.
Наявність періодів композиторської творчості Г. Гаврилець відповідає
стадіям циклічного розвитку, властивого Ренесансу. Період занепаду в історії
України, який є одночасно періодом народження нового відродженнєвого
циклу, збігся з особистим творчим зламом в доробку композитора (п’ятий
період ХХ століття 1990-ті роки), який став початком нового творчого етапу
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у композиторській діяльності митця. Зміна світогляду призвела до
трансформації творчих уподобань композитора, яким однині притаманна
духовна спрямованість, що проявляється у авторській інтерпретації
релігійних та фольклорних жанрів оновлення та воскресіння яких є
свідченням належності Г. Гаврилець до типу нововідродженнєвого митця.
Про розмаїтість хорової творчості Ганни Гаврилець, універсалізм
хорового доробку композитора як митця нововідродженнєвого типу свідчить
наявність у ньому трьох напрямків: світські твори на вірші українських
поетів; духовні твори на канонічні тексти; фольклорні твори. Прояв
ренесансного

за

походженням

принципу

різноманітності

в

єдності

відображений у всіх напрямах хорової творчості Г. Гаврилець. У межах
першого напрямку одвічні ренесансні теми (символіка пір року, сплетіння
сну і дійсності, людина і Всесвіт) набувають різноманітності і оригінальності
у процесі композиторської інтерпретації. Музична драматургія твору на
вірші О. Олеся насичена інтонаціями-символами весняного пробудження,
відсутніми у поетичному оригіналі. Інтонація-символ весни (цитата з
«Щедрика» М. Леонтовича) постає як омріяна зимовою природою весняна
звістка. Створюючи музичні образи природного «низу» (морське дно) й
«верху» (небо), композитор звертається до тембрової драматургії, вербальноінтонаційної

поліфонії.

Образу

дзвонів

надано

функцію

наскрізної

інтонаційної ідеї.
Принцип різноманітності в єдності у другому напрямку творчості
Г. Гаврилець пов’язаний зі зверненням композитора до жанрової системи
псалмів

(рівень

єдності)

з

багатозначністю

музичної

символіки

її

композиторської інтерпретації (рівень різноманітності). Хорові псалми
Г. Гаврилець не є циклом, хоча зв’язки між ними (принципи роботи з
вербальним текстом, особливості музичного формоутворення, тяжіння до
повільних темпів, інтонаційна символіка) є підставою для їх об’єднання в
умовний цикл. В хоровій кантаті «Stabat Mater» інтонації-символи
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відтворюють ведучі смислообрази твору (зокрема, ходу Христа на страту,
металеві удари «цвяхів», «сльози» та скорботу Божої Матері).
Третій напрямок хорової творчості Г. Гаврилець, представлений у
музично-сценічному

дійстві

«Золотий

камінь

посіємо»,

відображує

ренесансну ідею оновлення, воскресіння, відродження держави – України.
Принцип опори на взірець (фольклорне першоджерело) надає твору
ренесансного виміру. Поєднання язичницьких та християнських традицій
притаманно Новітньому Відродженню (принциповим є звернення до
національних

витоків).

Різноманітність

проявляється

в

жанровій

багатоплановості, єдність – у їх відношенні до фольклорного напряму в
творчості композитора. Принцип різноманітності в єдності проявляється у
трактуванні України як єдиної країни з її регіональними відмінностями у
національних традиціях народу.
Принцип різноманітності в єдності в хоровій творчості Ганни
Гаврилець

постає

у

особливостях

роботи

з

вербальним

текстом

(виокремлення фраз, словосполучень, слів, які втілюють ідею твору);
поглибленні поетичної ідеї (додавання інтонаційно-семантичних рядів,
відсутніх у поетичному оригіналі, створення колоподібної музичної
концепції).

Принцип

кола

постає

як

втілення

принципової

ознаки

відродження українського національного всесвіту (репризність вербальна та
інтонаційна; циклічність – умовний цикл псалмів, відображення циклів
історичного розвитку українського народу та календарно-обрядового кола
пісень у музично-сценічному дійстві). Ренесансна концертність проявляється
в авторському змаганні зі взірцем. Ренесансна тематика хорової творчості
композитора (створення світу, пори року, коло, Різдво, образи Спасителя,
Богородиці, Трійці) оновлюється у Новітню добу.
Визначено місце хорової творчості Г. Гаврилець в контексті Новітнього
Відродження національного музичного мистецтва. Створений неповторний
та різнобарвний творчий світ хорової музики Г. Гаврилець є втіленням
нововідродженнєвого

змісту

української

культури.

Досягнення
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композиторською діяльністю Г. Гаврилець стадії акме, що припадає на кінець
ХХ – початок ХХІ століття (друга хвиля Новітнього Відродження), свідчить
про відповідність її хорової творчості духовним потребам і пріоритетам
сучасного мистецтва національного музичного мистецтва. Хорова творчість
Г. Гаврилець відповідає поставленому нею творчому надзавданню, в якому є
наявним прояв ренесансного принципу змагання, наразі – з самим Часом,
своєрідний виклик якому закидає митець нововідродженнєвого типу:
«Викликом часу для України в умовах глобалізації є необхідність зберегти й
утвердити цивілізаційні основи власної культури» [27, с. 189].
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