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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за
спеціальністю «17.00.03 – Музичне мистецтво». Харківський національний
університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харків, 2018.
Дисертацію присвячено розробці теорії ораторії як складової загальної
теорії жанрів західноєвропейської та вітчизняної традицій ХVІІ–ХХІ століть. На
ґрунті аналізу історичних шляхів розвитку жанру, в якому відображається образ
людини Віри, відбувається формування жанрової картини світу та структурносемантичного інваріанту, які разом допомагають визначенню жанрового канону
ораторії.
Метою дослідження є обґрунтування жанрового канону ораторії на основі
вивчення та шляхів його трансформації у композиторській практиці ХХ–ХХІ
століть.
Об’єкт дослідження – ораторіальний жанр в контексті музичної культури
Західної Європи; предмет – жанровий канон ораторії та його трансформація у
композиторській практиці ХХ – ХХІ століть.
Запропоновану

тему

актуалізують

історико-ґенетичний,

теоретико-

методологічний, семантичний жанрово-комунікативний дискурси її дослідження.
Ораторія постає об’єктом композиторської інтерпретації в її зв'язках з традиціями
церковної культури та впливами світської західноєвропейської культури.
Матеріалом для апробації наукової концепції обрані ораторії «Ієвфай»
Дж. Каріссімі,

«Ілія»

Ф. Мендельсона,

«Втрачений

рай»

А. Рубінштейна,

«Київські фрески» І. Карабиця, «Адамів Плач» А. Пярта. Як наслідок, виявлено
жанровий канон ораторії, який у творчій практиці кінця ХХ – початку ХХІ століть
отримав відродження та розмаїття композиторських інтерпретацій. Створена
теорія ораторії доповнює сучасну теорію жанру в онтологічному, аксіологічному,
комунікативному дискурсах.
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в сучасному
музикознавстві вперше: змодельовано жанровий канон ораторії, семантичним
ядром якого постає образ віруючої людини – homo credens як маніфестант
свідомості барокової культури (на прикладі «Ієвфай» Дж. Каріссімі), а також
виявлено інтонаційний комплекс жанру.
Проаналізовано ораторіальні сюжети: від народження жанру – до сучасних
зразків, завдяки чому вироблено сюжетну типологію жанру. Запропоновано
авторську методику аналізу ораторії як типової структури зі своєю історично
сталою жанровою семантикою.
Розглянуто художні концепції та закономірності музичної драматургії
ораторій Ф. Мендельсона «Ілія» як зразка романтичної ораторії та російської
версії жанру – на прикладі твору А. Рубінштейна «Втрачений рай», аналіз якого
виявив адаптацію до західноєвропейської традиції.
Історичний шлях ораторії засвідчив внутрішню стабільність жанру, де на
онто-ґенетичному рівні діє діалог як прояв духовної комунікації «Людина-Бог».
Таке жанрове ядро залишається незмінним: від перших зразків ораторій
Дж. Каріссімі – до сучасних ораторій А. Пярта. Потужне й насичене буття жанру
й розширення його семантичних та географічних обріїв демонструють сучасні
зразки індійської, японської й китайської музики, де діє принцип спілкування
«Людина-Бог» східних віросповідань. Проаналізовані ораторіальні зразки дають
змогу зафіксувати структурно-семантичний інваріант ораторії, на ґрунті чого
обґрунтовано жанровий канон у повноті історичного буття.
Структурно-семантичний інваріант, покладений в основу методології
аналізу жанрового канону ораторії, має три стабільні складові, що визначаються
на слух: вокально-речитативна, оркестрова і вербальна. Будь-який рух в той чи
інший бік відводить ораторію в інший жанровий вимір (чи то оперний,
симфонічний, або театральний). Внутрішня

форма жанру

містить

суто

ораторіальний склад інтонування (речитативно-мовленнєвий), ораторіальний тип
драматургії

(наративний,

епічний,

епіко-драматичний)

композицію (багаточастинну, циклічну).
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та

ораторіальну

Детальний аналіз жанрового канону дає можливість зробити певні висновки
щодо остаточної традиціоналізації структурно-семантичного інваріанту ораторії
в процесі історичного розвитку . У дисертації визначено кілька його стадій.
Перша – ініціація жанру (ґенеза), формування його атрибутивних властивостей й
набуття

ним

семантичної

визначеності

(кристалізація),

внаслідок

якої

утворюється ядро жанру (канон жанру). Цей період пов'язаний з творчістю
Дж. Карісімі, а ораторія «Ієвфай» яскраво увиразнює барокову (теологічну)
картину світу, свідомість homo credens, світовідчуття віруючої людини. В ній
намічені основні типи драматургії майбутнього розвитку жанру: епічний, коли
зміст невід’ємний від подій минулого конкретної історичної епохи, з елементами
героїчного пафосу та монументальності буття; та драматичний, де жанровими
умовами виступають три обов’язкових моменти драми (конфлікт, єдина дія й та
«драматичний вузол» життєвих обставин): центром уваги постає герой зі своїм
характером і становищем в соціумі, носій антиномічнічного світосприйняття
(добро-зло, життя-смерть, Бог-Людина). І цей герой здатен до самопізнання і
глибокого відчуття відповідальності і страждання; отже, стає символом страждань
цілого народу, втілюючи його духовний ідеал (колективність, соборність,
молитовність).
Другий період (від ораторій Г. Ф. Генделя – до романтичних зразків) –
продуктивний розвиток та активне функціонування, в ході якого були реалізовані
змістовні функції жанру як способу моделювання світу. Цей період розвитку
ораторії пов’язаний з творчістю Г. Ф. Генделя (наслідком чого стає розквіт жанру,
його «канонізація») та продовжується у творчості композиторів класикоромантичного періоду. Так, ораторія «Ілія» Ф. Мендельсона наслідує лінію
монументальних, епічно-наративних ораторій Г. Ф. Генделя на сюжети зі Старого
Заповіту із розгорнутим хором і речитативом, котрий є основним рушієм розвитку
сюжетної лінії.
Розглянуто ораторію російського композитора А. Рубінштейна «Втрачений
рай»; у ній підкреслено спадкоємність з західноєвропейським каноном; втім
присутнє і оновлення драматургії за рахунок симфонізації циклу.
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Отже, твори Ф. Мендельсона, А. Рубінштейна (так само, як і Р. Шумана,
Г. Берліоза, Ф. Ліста) репрезентують стильове розмаїття у трактуванні жанру, в
якому структурно-семантичний інваріант залишається стійким: у композиційному
сенсі усталеним, у семантичному – інтонаційно збагаченим, драматургічноіндивідуалізованим.
Третій період пов’язаний з незворотною модернізацією жанру: послаблення
або

посилення

окремих

компонентів структурно-семантичного

інваріанту

призводить до так званої трансформації жанру в нових історичних умовах
музичного мистецтва. В цьому контексті слід вказати на нову жанрову стилістику,
завдяки впровадженню новітніх технік хорового письма. На прикладі ораторіїопери «Київські фрески» виявлено філософське-релігійне підґрунтя української
національної картини світу, яку відтворив І. Карабиць. Серед культурних
архетипів – персоналізм (Дніпро, Кий, Щек, Хорив та Либідь; Андрій
Первозваний; генерал Ватутін); глибинний оптимізм («золотий гомін»,
«голуби», «сонце», «години радості і сміху»); кордоцентризм. Три архетипиконцепти на які спирається філософія «Київських фресок» – Бог, Душа Людська,
Час – являють собою систему координат, де вертикаль – традиційно уособлює
час, а горизонталь – комунікаційний напрямок – Бог-людина.
Жанрова трансформація в «Київських фресках» відбувається за рахунок
внутрішніх взаємодій в межах музичної драматургії, у якій композитор поєднує
п’ять жанрів (ораторію, оперу, балет, кіно та досить новий жанр «музичні
фрески»). В повній мірі розкривається жанровий канон лише ораторії, у той час як
інші жанрові моделі доповнюють, оновлюють та призводять до трансформації
комунікативні механізми. Таким чином, ораторія зазнає оновлення форм своєї
репрезентації, як на візуальному так і музичному рівнях. З іншого боку, у
проаналізованому творі наявні ознаки концептуалізації мислення композитора
завдяки авторському втіленню національної ідеї, жанрово-стилістичного синтезу.
На прикладі твору ораторіального типу «Адамового плачу» А. Пярта стає
очевидною камернізація жанру, що вивчається. Однак, не дивлячись на потужні
зовнішні зміни у музичній комунікації, внутрішня форма жанру залишається
5

стабільною. Насамперед, це повернення до біблійного сюжету та сакрального
часопростору, хоча з домінуванням камерних ознак: великий цикл стискається до
одночасності, де домінує барочний склад оркестру, що апелює до діалогу культур.
Структурно-семантичний аналіз «Плачу Адама» А. Пярта виявив єдність
трьох принципів, що становлять жанровий архетип ораторії: біблійної символіки
(плач як покаяння), онтодіалогу (вертикалізація, Богоспілкування) і сакрального
хронотопу (Вічність). Ознаки трансформації багато в чому нагадують аналогічні
процеси, що відбулися з концептуальними жанрами в музиці ХХ ст. (симфонією,
оперою).
В цілому відзначено, що жанр ораторії західноєвропейської традиції
пройшов складний і насичений шлях: від невеличких піснеспівів у спеціальних
ораторіях (приміщеннях для молитви) – до самостійного жанру, який репрезентує
свідомість культури своєї історичної доби. Вийшовши з-під «тіні» італійської
опери, ораторія зазнала багато впливів, задіяла різні прототипи, жанри-супутники.
Втім, балансуючи між релігійними (ХVІІ – ХVІІІ ст.) і світськими впливами (ХІХХХ ст.), ораторія очолила «верхівку» загальної жанрової ієрархії музичної
культури в ХХ ст. Про це свідчить той факт, вона стала найбільш затребуваним
жанром «великого стилю» радянського доби (з одного боку), а з іншого –
свідченням духовної рефлексії митців, які втілили в соціокультурних умовах ХХІ
століття жанровий канон ораторії (А. Пярт).
Ключові слова: ораторія, жанровий канон, homo credens, структурносемантичний інваріант, ініціація, традиціоналізація, трансформація, християнська
символіка, жанровый хронотоп.
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The present dissertation is devoted to the substantiation of the theory of the
oratorio as a component of the general theory of genres of the Western European and
domestic traditions of the 18th-21st centuries. On the basis of studying the historical
ways of the development of the genre, which reflects the image of the person of Faith,
the genre picture of the world and structural and semantic invariant which together help
to model the genre canon of the oratorio, have been formed.
The purpose of the research is to substantiate the genre canon of the oratorio
(based on the study and ways of its transformation in the composer's practice of the
20th-21st centuries.
The object of the research is the oratory genre in the context of musical culture of
Western Europe; the subject is the genre canon of the oratorio and its transformation in
the composer's practice of the 20th-21st centuries. The proposed theme is actualized by
historical-genetic, theoretical-methodological and semantic genre-communicative
discourses of its research.
The oratorio is presented as the object of the composer’s interpretation in its
relations with the traditions of the church culture and the influences of the secular
Western European culture.
The material for the approbation of the scientific concept is the following list of
oratorios: “Jephthah” by G. Carissimi, “Elijah” by F. Mendelssohn, “The Paradise Lost”
by A. Rubinstein, “The Kiev Frescos” by I. Karabits, and “Adam’s Lament” by
A. Pyart. As a result, the genre canon of the oratorio was discovered, which in the
creative practice of the late 20th – early 21st centuries has received the revival and
diversity of the composer’s interpretations. The created theory of the oratorio
complements the modern theory of the genre in ontological, axiological, communicative
discourses.
The scientific novelty of the obtained results is that for the first time in the
modern musicology one has modelled the genre canon of the oratorio, the semantic
7

basis of which is the image of a believer – homo credens as a manifesting person of the
mass consciousness of the Baroque era (based on the example of “Jephthah” by
G. Carissimi), as well as the oratorio intonation complex.
The oratorio plots have been analysed: from the birth of the genre – to the
contemporary designs, which helped to develop the plot typology of the genre. The
author’s method of the analysis of the oratorio as a typical structure with its historically
consistent genre semantics is proposed.
The artistic concepts and patterns of musical dramaturgy of the oratorio by
F. Mendelssohn “Elijah” as an example of a romantic oratorio, and the Russian version
of the genre – on the example of the work by A. Rubinstein “The Paradise Lost”, which
showed the adaptation to the Western European tradition.
The historic path of the oratorio demonstrates the internal stability of the genre,
where at the ontogenetic level the dialogue acts as a manifestation of the spiritual
communication “Man-God”. This genre core remains unchanged from the first samples
of the oratorio by G. Carissimi – to the contemporary oratorios by A. Pyart. The
powerful and rich life of the genre and the expansion of its semantic and geographical
horizons are shown in the modern examples of Indian, Japanese and Chinese music,
where the principle of the communication “Man-God” of Eastern religions operates.
The oratorio samples analysed allow to capture the structural-semantic invariant of the
oratorio, on the basis of which the genre canon is substantiated in the fullness of the
historical existence, and more broadly – the theory of the genre of the oratorio is
substantiated as well.
The structural-semantic invariant, based on the methodology of the analysis of the
genre canon of the oratorio, has got three stable components, which are determined by
the ear: vocal-recitative, orchestral and verbal. Any movement in one direction or
another takes the oratorio to another genre dimension (whether it is opera or symphonic
or theatrical). The internal form of the genre demonstrates a purely oratorio type of
intonation (recitative-speech), oratorio dramaturgy (narrative, epic, and epic-dramatic)
and oratorio composition (multipart large scale composition).
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The comprehensive analysis of the genre canon makes it possible to draw some
conclusions about the final traditionalization of the structural-semantic invariant. Thus,
the oratorio has undergone several stages of the development. The first is the initiation
of the genre (genesis), the formation of its attributive properties and the acquisition of
semantic certainty (crystallization), which results in the formation of the genre core (the
genre canon). This period is associated with the works by G. Karissimi, and his oratorio
“Jephthah” clearly permeates the baroque (theological) picture of the world, which is
based on the consciousness and world perception of homo credens. It outlines the main
varieties of the drama of the genre of the future: epic, when the content is inseparable
from the events of the past, episodes of a particular historical epoch, with elements of
heroic pathos, grandeur and monumentality; and dramatic, where the genre conditions
of the drama are three obligatory moments (conflict, unified action, “dramatic knot” of
circumstances and events); in the centre of attention there is a hero with his character,
and the position in the society; at the heart of world perception there is a antinomy
(good-evil, life-death, God-Man). The hero is capable of self-knowledge and deep
feeling, doomed to suffering; consequently, becomes the embodiment of the suffering of
the whole people, which manifests the spiritual ideal (collectivity, catholicity, prayer).
The second period (from the oratorios by G. F. Handel to romantic samples of the
19th century) is a productive movement of the composer’s learning of traditions, during
which the meaningful possibilities of the genre as a way of modelling the world are
realized, which results in its blooming (“the genre canon”). Thus, the oratorio “Elijah”
by F. Mendelssohn continues the line of monumental, epic-narrative works by
G. F. Handel on the themes from the Old Testament with the expanded choir and
recitative as the main motive for the development of the plot line. The oratorio by
A. Rubinstein “The Paradise Lost” is updated due to the symphonization of the cycle.
Consequently, the works of romantic composers represent stylistic diversity in the
interpretation of the genre in which the structural-semantic invariant remains stable: in a
compositional sense, established, in semantic – intonationnally enriched, dramatically
individualized.
9

The third period is associated with the irreversible modernization of the genre: the
weakening or strengthening of the individual components of the structural-semantic
invariant leads to the so-called transformation of the genre in the new historical
conditions of the musical art. In this context one should note the new genre stylistics
due to implementing newest techniques of the chorus writing. On the example of the
oratorio-opera “The Kyiv Frescoes” by I. Karabits the philosophical and religious
foundation of the Ukrainian national picture of the world was revealed the basis of
cultural archetypes: personalism (Dnipro, Kyi, Shchek, Khoryv and Lybid; Andriy
Pervozvanny; General Vatutin); deep optimism (“gold rush”, “pigeons”, “sun”, “hours
of joy and laughter”); cordocentrism. Three archetypes-concepts (God, Human Soul,
Time), which are the basis of the philosophy of “The Kyiv Frescoes”, represent a certain
system of coordinates, where the vertical traditionally represents time, and the
horizontal represents the communication direction – God-man.
The genre transformation in “The Kyiv Frescoes” takes place at the expense of
genre interactions, mixes, where the composer combines five genres: an oratorio, opera,
ballet, cinema, musical fresco, as a result, the genre undergoes new forms of expression
both on visual and musical levels, but the genre canon is fully disclosed only in the
oratorio, where other genre communications complement, update and lead to
transformation. On the other hand, there are signs of the process of conceptualization of
thinking (symphony, opera). First of all, it is a return to the biblical basis of the plot and
the sacred time space, but the chamber signs of the genre chronotope dominate – the big
cycle is compressed to the simultaneity, where the baroque composition of the orchestra
is dominating, and this is appealing to the dialogue of cultures.
On the example of the work of A. Pyart of the oratorio type “Adam’s Lament”,
the genre chambernization becomes apparent. However, despite the powerful external
changes in the musical communication, the inner form of the genre remains stable. The
structural and semantic analysis of A. Pyart’s “Adam’s Lament” revealed the unity of
the three principles that make up the genre’s archetype of the oratorio: biblical
symbolism (crying as repentance), onto-dialog (Communion), and sacral chronotopes
(Eternity). The signs of transformation are largely reminiscent of similar processes that
10

occurred with conceptual genres in the music of the 20th century (symphony, opera).
First of all, it is a return to the biblical foundations of the plot (imagery) and the
sacredness of space-time; however, chamber chronotopic signs dominate – compression
of a large cycle to single-component, baroque composition of the orchestra, which for
today’s listener means an appeal to the dialogue of cultures.
Consequently, the genre of the oratorio, coming out of small oratorios (rooms),
from under the “shadow” of the Italian opera, overcame a complicated and bright path;
it now has got many prototypes, varieties and satellite genres. However, balancing
between religious (the 17th-18th centuries) and secular influences (the 19th century) the
oratorio headed one of the highest stages of the genre hierarchy of musical culture in the
20th century. On the one hand, it has become the most demanded genre of the “great
style” of the Soviet era, and on the other hand – the evidence of a spiritual reflection of
artists who revived the genre canon of the oratorio (A. Pyart) under the socio-cultural
conditions of the 21st century.
Key words: oratorio, genre canon, homo credens, structural-semantic invariant,
initiation, traditionalization, transformation, Christian symbolism, genre chronotope.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. У сучасному музикознавстві жанр ораторії
постає як форма існування музики в соціумі та звуковиявлення людського духу. У
своїй онтологічній цілісності жанр містить певний інформативний код; тож
жанровий підхід у вивченні та сприйнятті музики дає уявлення не тільки про
норми музичної мови, але й про комунікативну ситуацію, запрограмовану в
даному жанрі, його місце в системі цінностей музичної культури.
Пройшовши чотиривіковий шлях, ораторія на кожному етапі розвитку
піддавалася перевтіленням, що пов’язано з підміною естетичних цінностей
картини світу (з теоцентричної на антропоцентричну). Якщо ґенеза ораторії
«закладена» на теоцентризмі доби Середньовіччя і бароко, то вже в творчості
композиторів віденського класицизму відчутною є тенденція до секуляризації
жанру. З одного боку, ораторія як маніфестант епохи являє собою провідний жанр
музичного мистецтва західноєвропейської культури Нового часу. З іншого боку, в
умовах

вокально-хорової

культури

колишнього

СРСР,

саме

ораторія

трансформувалась в ідеологічний маніфест (численні зразки ораторій «великого
стилю» (І. Воробйов) колективний твір «Жовтневий Шлях», «Слава Радянській
Армії» Р. Глієра, «Герої Сталінграду» В. Сорокіна, «Ленін в серці народному»
Р. Щедріна, «Люблячий тебе, Ульянов» В. Бібіка тощо). У Спілці композиторів
України були поширені спеціальні замовлення на партійну тематику (так звані
«датські» опуси), що стимулювали радянських митців до усвідомлення ролі
партійності і народності їх мистецтва. Звідси необхідність постановки проблеми
жанрового канону ораторії та критичного перегляду традиційних поглядів
істориків музики радянської школи на поетику і онтологію жанру на тлі певного
«старіння» фундаментальних досліджень цього жанру.
Актуалізація теми обумовлена трьома причинами:
1) історико-соціокультурна – пов’язана зі зміною науково-світоглядних
парадигм сучасної гуманітаристики;
2) теоретико-методологічна – спричинена недостатньою мірою вивченості
теорії жанру ораторії як складової загальної теорії, що узагальнює шлях
15

європейської традиції від ґенези та кристалізації (зокрема, романтичних зразків
жанру XIX століття в творчості Ф. Мендельсона, Ф. Ліста, Р. Шумана,
Г. Берліоза) до новітніх форм її втілення;
3) жанрово-комунікативна – вказує на місію ораторії в контексті
композиторської практики ХХ – ХХІ ст., як «повернення» образу людини Віри
(homo credens) та ствердження її позицій як «титульного» в системі
концептуальних жанрів музичної культури сьогодення.
Отже, узагальнення досвіду різних композиторських рішень в жанрі
ораторії (за чотири століття) стає підґрунтям створення теорії жанру ораторії,
розробка якої є надзавданням сучасної вітчизняної музикології.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано на кафедрі інтерпретології та аналізу музики згідно з планом науководослідницької діяльності Харківського національного університету мистецтв
імені І. П. Котляревського. Тему затверджено на засіданні вченої ради ХНУМ
імені І. П. Котляревського (протокол №4 від 01.12.2011р.). Зміст дисертації
відповідає комплексній темі ХНУМ імені І. П. Котляревського «Інтерпретологія
як інтегративна наука» (протокол №3 від 30. 11. 2017 р.).
Мета дослідження – обґрунтувати жанровий канон ораторії на основі
вивчення історичних шляхів її розвитку, в якому відображається образ людини
Віри, та трансформацію його сучасного буття у композиторській практиці ХХ –
ХХІ століть.
Завдання, які обумовлені метою дослідження, вимагають певного
алгоритму, закладеного в структурі роботи:


систематизувати наукові джерела з питань історичної еволюції жанру

ораторії (в її зв’язках з контекстом західноєвропейської культури);
 розкрити ґенезу ораторії та інші жанрові впливи на її становлення, а
також остаточне формування жанрового канону;


проаналізувати сюжети, які обиралися для створення ораторій, та

виявити сюжетну типологію жанру;
16



розробити жанровий канон ораторії задля моделювання культурної

самосвідомості доби бароко і класицизму, та на цій основі розробити авторську
методику аналізу ораторії;


охарактеризувати художню концепцію та музичний хронотоп ораторії

«Ілія» Ф. Мендельсона як зразка романтичної ораторії;


висвітлити

специфіку

музичної

драматургії

«Втрачений

рай»

А. Рубінштейна як втілення західноєвропейського жанрового канону;


виявити трансформацію ораторії через композиторську інтерпретацію

та стильове мислення носіїв жанрової традиції в останній третинні ХХ – початку
ХХІ століть;


визначити

міжжанрові

впливи

ораторії

та

її

взаємодію

з

позамузичними чинниками в контексті української національної картини світу.
Об’єкт дослідження – ораторіальний жанр в контексті музичної культури
Західної Європи Нового часу; предмет – жанровий канон ораторії та його
трансформація у композиторській практиці ХХ – ХХІ століть.
Матеріал дослідження. Для розкриття жанрового канону та його сучасної
екзистенції обрані репрезентативні в різних історичних контекстах зразки жанру,
що розкривають динаміку його композиторської інтерпретації: «Ієвфай»
Дж. Каріссімі,

«Ілія»

Ф. Мендельсона,

«Втрачений

рай»

А. Рубінштейна,

«Київські фрески» І. Карабиця, «Адамів Плач» А. Пярта.
Методи

дослідження

спираються

на

міждисциплінарну

взаємодію

загальних та спеціальних підходів сучасної музикології та гуманітаристики:


історико-ґенетичний – слугує підставою для дослідження історичних

передумов та еволюції ораторіального жанру;


жанровий – розкриває усвідомлення типологічних процесів в жанрі

ораторії ХХ – ХХІ ст.;


структурно-функціональний – диктує композиційне і смислове

влаштування музичного твору і його розуміння як художнього цілого;
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історико-стильовий аналіз, що відображає природу музичного твору в

аспекті авторського світогляду, з одного боку, а з іншого – широкого історичного
контексту;


семантичний аналіз розкриває специфіку організації музичної мови,

як семіотичної системи в аспекті жанрово-стильового моделювання обраних
творів;


системний – поєднує в собі індуктивний, дедуктивний, порівняльний,

методи моделювання.
Теоретична база. При формуванні теорії жанру ораторії задіяні праці з
фундаментальних напрямів музичної науки ХХ – ХХІ століть:


історія ораторії: найфундаментальніша англомовна монографія в

чотирьох томах Х. Смітера [266], іноземні монографії А. Шерінга [261, 262],
Р. Шніцлера [263], В. Хічкока [250]; російськомовні та україномовні автори –
Л. Арістархова [9, 10], К. Берденнікова [18], М. Браїловський [24], Д. Волов [25],
І. Горна [30, 31], Р. Грубер [33], І. Гулеско [34], М. Друскін [39], Л. Зайцева [46],
В. Кадочніков [50], Г. Калошина [51–55], А. Кірхер [253], Л. Кириліна [58–61],
В. Конен [65], Г. Консон [66, 67], В. Кривженко [77, 78], Т. Ліванова [85–87],
О. Панкратова [133], В. Панфілова [134], Е. Розенов [150], А. Терещенко [187–
188], О. Фадєєва [193, 194], І. Федосєєв [196, 197], А. Хохловкіна [203, 204],
О. Цехмістро [205], Р. Ширинян [225], З. Юферова [235, 236];


теорія жанру та стилю в музиці (М. Арановський [5–8], М. Бахтін

[16], Л. Березовчук [19], Н. Горюхіна [32], Ю. Євдокимова [40, 41], А. Коробова
[69–71], М. Лобанова [90, 91], В. Медушевський [101–104], М. Михайлов
[110,111], Є. Назайкінський [121, 122], О. Самойленко [164], С. Скребков [172],
О. Соколов

[174,

175],

А. Сохор

[180–182],

В. Цуккерман

[206,

207],

(С. Авєрінцев

[1,2],

Л. Шаповалова [213, 214], С. Шип [222–224]);


історія

культури

та

соціологія

музики

В. Гілярова [29], архімандрит Никофор [11], Ф. Росс [156], П. Сахаров [167, 168],
Т. Хілл [249]).
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Як базові матеріали використані монографії та статті, присвячені творчості
композиторів, які працювали в жанрі ораторії: Л. Баренбойм [14], Г. Ворбс [26],
Л. Кириліна [61], Л. Кияновська [62], Ю. Кремльов [76], Л. Новак [128],
Р. Роллан [152].
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що в сучасному
музикознавстві вперше:


систематизовано наукові джерела з питань жанру ораторії (в її

зв’язках з контекстом західноєвропейської культури);


змодельовано жанровий інваріант ораторії як маніфестанта масової

свідомості барокової і класицистичної епох;


запропоновано структурно-семантичний інваріант жанру, ядром якого

постає людина віруюча – homo credens;


розкрито художню концепцію та музичний хронотоп ораторії «Ілія»

Ф. Мендельсона, як зразка романтичної традиції жанру;


виявлено закономірності жанрового канону ораторії А. Рубінштейна

«Втрачений рай», як зразка втілення західноєвропейської культури;


узагальнено сюжетну типологію жанру;



надано аналіз маловідомої ораторіальної композиції «Адамів плач»

А. Пярта;


осмислено шляхи трансформації ораторії на ґрунті композиторської

інтерпретації носіїв жанрової традиції в культурі ХХ-ХХІ ст.;


розроблено авторську методику аналізу ораторії як жанрового канону

для подальших екстраполяцій в царину новітньої композиторської практики країн
Заходу та Сходу.
Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості
використання матеріалів дисертації у навчальних курсах з «Історії світової
музичної культури», «Аналізу музичних творів», «Музичної інтерпретації» для
бакалаврів та магістрів у вищих музичних закладах України, а також у процесі
виконавської роботи над ораторіями в практиці хорових колективів.
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Апробація

результатів

дослідження

відбувалась

на

кафедрі

інтерпретології та аналізу музики ХНУМ імені І. П. Котляревського. Основні
положення дослідження оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських науковопрактичних

конференціях:

«Просторово-часова

організація

фактури

у

багатоголоссі музичної творчості: дванадцята науково-практична конференція
українського товариства аналізу музики» (Київ, 2012), «Актуальні проблеми
музичної педагогіки і виконавського мистецтва» (Ялта, 2013), «Актуальні
проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харків 2014, 2018), «Молоді
музикознавці України» (Київ, 2013, 2014).
Публікації. Основний зміст та результати дисертації розкрито у 8
публікаціях; з них – чотири статті у фахових виданнях, затверджених МОН
України, одна – у міжнародному періодичному виданні «Музикознавство» (РФ), а
також тези доповідей двох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.
Структура роботи Дисертація складається зі Вступу, трьох Розділів
(9 підрозділів), Висновків, Списку використаних джерел (22 сторінки, 273
покажчиків; з них – 36 іноземними мовами) та двох Додатків (Додаток А містить
нотні приклади). Загальний обсяг дисертації складає 219 сторінок, з них
основного тексту – 173 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
ЖАНР ОРАТОРІЇ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЦІ: ІСТОРИКОТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС
1.1. Етимон. Дефініції жанру. Жанрова ґенеза ораторії
Як зазначають дослідники, котрі вивчають історичу еволюцію ораторії,
термін «ораторія» як жанрове ім’я великої музично-драматичної форми вперше
зустрічається у 1640 році. У цьому році італійський музикант П’єтро делла Валле
писав у листі флорентійському теоретику Г. Б. Доні, що він закінчив «Оratorio
della Purifikatʹone» для Нової Церкви [цит. за 266, с. 44]. Твір тривав близько
дванадцяти хвилин і мав назву діалог, однак у рукопису він зазначений як
ораторія. Тобто, П’єтро делла Валле використовував обидва терміни (і «діалог», і
«ораторія»), що ілюструє випадок термінологічної двозначності, вельми
поширеної в творчій практиці середини XVII ст. Етимологічний аналіз обох
найменувань показує їх близькість: адже «діалог» із грецької перекладається як
«розмова», мовленнєвий акт між кількома людьми, а «ораторія» – від латинської
основи «oro» (говорю, молю) – походить від однієї персони. Так чи інакше, саме
ці деталі вплинули на подальший розвиток ораторії, де принцип «діалогу»
перейшов в жанрову комунікацію, а «oro» – в Богоспілкування.
Відомо, що термін «ораторія» в сучасному значенні затвердився значно
пізніше – у другій половині XVIII ст. До цього часу в музичному побуті
використовували велику кількість визначень, споріднених за своєю суттю.
Спираючись на дослідження Х. Сміттера, стисло торкнемося питань термінології.
У XVI ст. – першій половині XVIII ст. єдиного жанрового позначення для ораторії
не існувало. Так, найвідоміші та найбільш затребувані лібретисти того часу
А. Дзено називали свої поетичні твори духовними трагедіями («tragedia sacra»), а
П. Метастазіо – священними творами («componimento sacro»). У репертуарних
списках того часу трапляються й інші дефініції: dramma sacro per musica, (i) storia
sacra, azione sacra, azione sacra per musica, azione tragica per musica, componimento
drammatico per musica, oratorio [266, с. 46].
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Якщо ж взяти до уваги такий різновид ораторіального жанру, як sepolcro,
то до переліку можна додати ще цілу низку позначень: rappresentazione sacra al
suo Santissimo Sepolcro, azione sacra per musica applicato al suo Santissimo sepolcro,
componimento sacro per musica applicato al suo Santissimo sepolcro, oratorio al suo
Santissimo sepolcro [там само].
Остаточне позначення oratorio як жанру в сучасному його розумінні було
затверджено тільки в другій половині XVIII ст., хоча в цей період, як і раніше,
можна віднайти й інші жанрові дефініції ораторії. Тож досить широкий діапазон її
жанрових найменувань говорить про те, що жанрове ім’я «ораторія» зазнало
бурхливих метаморфоз на шляху до усвідомлення важливості та соціальної
необхідності жанру в його сучасному розумінні.
Кожне творче італійське місто мало свою ораторію, а відповідно і свою
ораторіальну історію, як в сенсі множинності визначень, так і на творчостильовому рівні. В Італії та за її межами найбільш впливовою оперноораторіальною традицією була неаполітанська. Зокрема, у своїй монографії
«Історія

ораторії»

А. Шерінг

до

італійської

ораторії

застосовує

термін

«неаполітанська» [261]. Однак на час 1720–1730 років це поняття стає умовним;
подібно до того, як опера-seria в її класичному варіанті стала результатом синтезу
кількох регіональних традицій, так само й італійську ораторію в Австрії
репрезентували майстри з різних міст Італії, а у Відні було створено особливо
сприятливий ґрунт для взаємодії різних напрямків. Вважаємо за можливе вживати
як автентичні, так і більш загальні жанрові визначення щодо італійської та інших
національних різновидів ораторії.
Розглянемо, як інтерпретували жанр провідні дослідники ораторії. На думку
Е. Розена, ораторія розвивалася у тісній взаємодії з оперою, кантатою, месою і
зарекомендувала себе як найбільш «вільний від умовностей жанр» [150, с. 16].
Крім того, дослідник вважає, що «… з боку витонченості музичного стилю слід
віддати перевагу ораторії перед оперою і навіть месою, оскільки в останніх двох
аудиторія відволікається візуальними та іншими враженнями і не може настільки
зосередитися на естетичній оцінці музичної сторони» [150, с. 16].
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Особливе ставлення композиторів до ораторії проявилося, і в тому, що «для
багатьох з них вона <...> стала тією областю творчості, в якій реалізовувалися
найбільш сміливі новаторські підходи», і нерідко «музиканти зараховували свої
ораторіальні опуси до найкращих творів» [206, с. 24].
Влучна характеристика специфіки ораторії та її «двоїстого» положення в
жанровій системі належить Ф. Хіллеру, який у листі до Ф. Мендельсона висловив
таку думку: «…ораторія може мати стосунок до церкви (хоча мені не менше,
якщо не більше, миліший благородний концертний зал), проте церковною
музикою вона не є. Її призначення – звеличення релігійного почуття, але саме
тому вона все-таки залишається драмою...» [206, с. 17].
Зауважимо, що діапазон визначень, зібраних наукою за останні десятиліття,
дуже широкий. Наприклад, у деяких джерелах застосовують вкрай узагальнений
підхід до виявлення характерних властивостей жанру. Через це розуміння ораторії
зводиться до таких визначень, як «вид духовної опери, в якій сценічна гра була
поступово відкинута» [242, с. 177] або «вид вокальної релігійної драми, в
основному не призначеного для сценічного втілення»1.
Перший із наведених варіантів підкреслює спільне коріння опери й ораторії,
особливо в подібності їх сюжетів, причому такою мірою, що можливо поставити
знак рівності між цими жанрами. Однак загалом, за всієї неповноти, наведені
визначення дозволяють виявити дві іманентні властивості ораторіального жанру –
духовну тематику і концертне (не сценічне) середовище побутування.
Статусний англомовний довідник «The New Grove Dictionary of Music and
Musicians» доповнює названі характеристики жанру вказівками на масштаб творів
(«розгорнутий музичний твір»), наявність в її драматургії «драматичних,
оповідних і споглядальних елементів», а також значну роль хору «протягом
більшої частини своєї історії [269].

1

Vignal Marc. Dictionnaire de la Musique. Larousse, 2001. Р. 15.
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В інших джерелах [86, с. 118] «портрет» жанру містить інформацію про
склад виконавців («вокально-симфонічний твір», «великий музичний твір для
хору, співаків-солістів та симфонічного оркестру»), а тому виникає порівняння зі
спорідненими жанрами (опера та кантата), але при цьому акцентуються такі
властивості ораторії, як переважання оповідальності над дієвістю і «драматизм,
розкриття теми в героїко-епічному плані» [120, с. 64].
Запропоновані визначення зі словників та енциклопедій, в яких можна
почерпнути відомості про ораторіальний жанр, були здебільшого орієнтовані на
творчість Г. Ф. Генделя. При цьому використані джерела не беруть до уваги інші
національні школи (італійську, французьку, австрійську) та досягнення їх
представників, про що мова піде нижче.
Таким чином, ті чи інші дефініції ораторії відображають лише зовнішню
структуру і вказують на масштаб жанру, склад виконавців, тематику, середовище
побутування, інколи на особливості драматургії. Однак така характеристика
ораторії є неповною і потребує більш сучасного концептуального підходу. Для
цього звернемося до жанрової ґенези ораторії.
Композитори, котрі віддалені часом від моменту появи ораторії в сучасному
розумінні, поступово наближалися до створення такого концептуального жанру
(мається на увазі, що ораторія як жанр не виникла раптово), втілюючи священні
розповіді та драматичні тексти епохи Середньовіччя у формі літургійних драм,
пасіонів, священних діалогів і лауд.
Містерії того часу, як і священні покази, тісно пов’язані з ораторією, проте
реальні витоки жанру слід шукати в пізньому ренесансі та ранньому бароко, де
постійно зростаючий інтерес до драматичних і розповідних текстів спочатку
втілився в опері, а вже потім – в ораторії. Ці тексти широко використовували в
поліфонічних мадригалах XVI століття (наприклад, в «Tirsi morir volea»Андреа
Габріелі), монодичних мадригалах, діалогах і драматичних кантатах XVII ст. (у
творчості К. Монтеверді). Така тенденція торкнулася і духовної музики, що
проявилося в більш драматичній обробці, лауд, мадригалів і церковних пісень і
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страстей, які мали драматичні та розповідні тексти. Всі ці жанри певною мірою
сприяли народженню ораторії.
У перші три десятиліття XVII cт. священні діалоги, засновані на біблійних
історіях, створювали на латинський текст, із драматичним наповненням у новому
монодійному стилі. І за текстом, і за музикою такі твори були близькі до жанру,
пізніше відомому як ораторія, але, як правило, були меншими за масштабом та
написані як книга мотетів, призначених для церковних співів. Хоча ораторія, як
традиційно вважають, виникла на ґрунті римського красномовства Ф. Нері, нові
дані вказують на флорентійський вплив, особливістю якого став відчутний акцент
у духовній музиці на драматичний елемент [249, с. 188]. Стосовно Риму, то він
був винятково активним у культивуванні священних діалогів та ораторій і навіть
став місцем, де жанр знайшов своє ім’я. Так, найбільш значною і помітною
подією в історії ораторії, що набула поширення в Римі, а потім і в інших
італійських містах, була практика проведення концертів у церковному
приміщенні – ораторії (лат. оratorium, італ. оratorio – каплиця, молитовня).
Сформувавшись у середині XVII ст., музичний жанр ораторії взяв свою назву від
назви приміщення – місця його виникнення та побутування.
Фіксація глибоко духовної атмосфери епохи в музиці італійських ораторій
стає важливою складової культурної політики Католицької Церкви. Біля витоків
традиції стояли св. Філіп Нері (1515–1595) та заснована ним Конгрегація каплиці
(Congregatione dell ‘Oratorio), яка надихала бажанням залучати до активного й
усвідомленого духовного життя якомога більше мирян. За свідченням одного з
учнів Ф. Нері, той хотів, щоб «духовне життя, яке зазвичай вважають важкою
справою, стало чимось настільки звичним і домашнім, щоб людині в будь-якому
стані воно було приємним і легким...» [цит. за 266, с. 301].
Молитовні зібрання у Ф. Нері спочатку мали аскетичний камерний характер
і багато з того, що відбувалося на них (читання Священного Письма і молитва
рідною мовою, вільне обговорення прочитаного, проповідей, які виконували
миряни), стало помітним нововведенням для релігійного життя другої половини
XVI ст.
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Музичною складовою зборів був спів лауд (італ. Lauda – хвала) –
традиційних багатоголосних пісень акордового складу з простою мелодією в
верхньому голосі італійською мовою. За період з 1563 по 1600 рік було видано 9
томів таких гімнів, головним автором текстів був поет А. Манні. На зустрічах
розігрувалися сцени, які були розділені проповіддю на два відділення. Оповідання
у вигляді псалмодії вів оповідач (євангеліст), а під час «Священної дії» хор
виконував лауди – духовні пісні, які спочатку писав Дж. Анімучча, а надалі
Дж. Палестрина. Пізніше на таких зібраннях стали виконувати особливі
алегоричні драми, містерії повчального змісту, в яких втілювались абстрактні
поняття (насолода, світ, час). Такі уявлення отримали назви rappresentarione,
storia misterio, drama di musishe. На схилі літ Ф. Нері ці зібрання набули
величезної популярності (на деякі з них приходили тисячі людей, у тому числі
прелати Католицької Церкви); їх проводили з великою пишністю, для читання
проповідей запрошували найкращих проповідників Риму.
Найбільш активно конгрегація св. Ф. Нері функціонувала в період
римського карнавалу, пропонуючи християнську альтернативу традиційним
розвагам язичницького походження. На початку XVII ст. місце невибагливих лауд
зайняли духовні діалоги (під різними жанровими позначеннями) в новому
виразному стилі із супроводом генерал-басу. Для їх виконання запрошувалися
найкращі

римські

артисти,

виступи

яких

ставали

головним

елементом

ораторіальних зібрань, які все більше еволюціонували в напрямі духовного
концерту.
Х. Сміттер зазначав, що у 1575 році Ф. Нері та його послідовники були
офіційно визнані Папою Римським Грегорі XIII та почали отримувати релігійні
замовлення на виконання від Congregazione dell 'Oratorio. Музика продовжувала
бути важливою складовою в літургії, особливо в Італії, оскільки її завдання
полягало в залученні мирян до духовного споглядання, у виконанні конгрегації та
професіоналів, а пізніше лише останніх [266, с. 19].
Впродовж другої половини XVI ст. лауди виконувалися на духовних
зібраннях Ф. Нері частіше, ніж будь-який інший жанр. Вони, зазвичай, являли
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собою

досить

прості
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композиції

в

нескладному

популярному поетичному і музичному стилях, лише іноді втілюючись у більш
складніших багаточастинних формах. Між 1563 і 1600 роками чотири з дев’яти
книг лауд (Джованні Анімуччіа склав дві з них, п’ять книг зібрав Франсиско Сото
де Ланга, та дві – Джованале Ансін) були спеціально перевидані для використання
на духовних зборах.
Лауди переважали не тільки в репертуарі духовних зібрань, а й у більш
складному церковному співі, зустрічалися в духовних мадригалах та в ретельно
продуманій ораторії vespertino, яку виконували після Вечірні на свята впрдовж
зимових місяців. Деякі з найкращих музикантів Риму добровільно пропонували
свої послуги для ораторії vespertino: є навіть докази, що сам Дж. Палестрина
активно брав участь у цих виконаннях. Музикознавці Д. Алалеона [237],
Л. Паскуетті [259] і А. Шерінг [261] у своїх дослідженнях відзначають неабиякий
вплив лауд на розвиток ораторіального мистецтва. Але походження ораторії
дослідники пояснюють все таки як результат загальної тенденції включення
драматичних елементів у музику ораторії.
Таким чином, значення творчого досвіду Ф. Нері полягає в тому, що вперше
духовно-музична драма була відокремлена від сцени, мала на меті духовне
виховання, а її втілення вперше було доручено художнику-композитору. Слід
зазначити роль літургійних постановок, мета яких – роз’яснення латинського
тексту Богослужіння. Звідси вага слова, як вербальної категорії logos, зумовлює
духовно-сакральний сенс. Слово є найбільш поширеним видом проповіді, що
черпає свій зміст з ідей церковного року.
Після Святого Письма церковний рік – друге джерело матеріалу, в ньому
укладений весь широкий і різноманітний сенс християнського вчення. Кожен день
року – це певна частина з незвичайним джерелом святої істини. У слові «...зрідка
передають сповна увесь зміст євангельського читання, беруть з нього одну думку,
ставлять на чолі проповіді один невеликий текст, і з нього виводять тему або
повчальний урок, який вважають за необхідним сказати народу. Тримаючись
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цього джерела, проповідник може пройти і розкрити все євангельське вчення»
[цит. за 18, с. 39].
Проповідь – один із різновидів ораторства з прадавніх часів – слугувала
способом поширення віри: у ній розкривалося Слово Боже, викладалися вчення і
постулати. Головне призначення проповіді – «у впливі на свідомість шляхом
роз’яснення божественної істини, в пробудженні та зміцненні віри» [цит. за 18,
с. 39]. Отже, в межах нерівських зібрань, були сконцентровані два основні
моменти, типові для ораторії XVII – XVIII ст.: розповідь у вигляді псалмодії, що
переростає в речитатив, та хоровий спів.
Особливого значення для історичного розвитку ораторії набуває твір
Е. де Кавальєрі «Душа й тіло», виконаний у римській Новій Церкві в 1600 р., який
став найвідомішою великомасштабною драматичною композицією, де сольні
частини покладені на музику в новому монодичному стилі. З точки зору сучасних
уявлень про музичні жанри твір Е. де Кавальєрі можна визнати першою духовною
оперою. За змістом та поетичним складом він має всі ознаки розгорнутої і
драматизованої діалогічної лауди, автором тексту якої, ймовірно, є А. Манні.
Композитор розглядав свій твір як зразок відродженої ним античної традиції
виконувати сценічний твір від початку до кінця на музичному рівні. Такі
характерні риси «Душі й тіла», як наочність і повчальність (у третьому,
заключному акті Блаженні Душі з Небес розповідають про радісне і спокійне
життя в Царстві Божому, тоді як Душі Засуджених повідомляють про скорботи і
вічні муки в пеклі), звернення до жанру і стилю світської музики (в партіях таких
персонажів, як Насолода, Мир і Буденне Життя), стали особливими ознаками
ораторіальної музики в епоху бароко.
Поширена хибна думка щодо відомих творів Е. де Кавальєрі призвела до
помилкового припущення в деяких працях, що ранні ораторії були поставлені у
вигляді опери. Разом з тим, «Душа й тіло» Е. де Кавальєрі є лише частиною
ораторіальної традиції, яка простягалася від кінця XVI до кінця XVII ст. Деякі
дослідники відзначають, що вказаний твір був першою «моральною оперою».
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Ранні ораторії в Італії. Найважливішою фігурою на етапі становлення жанру
ораторії є Джованні Франческо Анеріо (близько 1567–1620), який написав у 1619
році збірку діалогів «Teatro armonico spirituale di madrigali». 94 твори з «Театру
гармонії і духу» на поетичні тексти, є суттєвими, драматичними композиціями,
заснованими на біблійних джерелах. Текстове наповнення відображає певне
відношення до лауд XVI ст., але це вже більш розгорнутий і вагоміший за змістом
твір. 14 мадригалів позначені як «dialogo», де сім із них настільки розгорнуті, що
згодом їх назвуть ораторіями: «Deh non vedete voi», «Deh pensate т mortali»,
«Diteci pastorelli», «Due figli un padre havea», «Eccone al gran Damasco»,«Il vecchio
Isach», а також«Mentre su l'alto monte».
Найбільш масштабним та драматичним твором, котрий звучить близько
двадцяти хвилин, є «Eccone al gran Damasco», що оснований на історії звернення
до Апостола Павла. Названий твір написаний для солістів, (оповідач, тенор; Саул,
тенор;

Голос

із

Небес,

бас,

і

Ананіас,

тенор),

подвійного

хору,

та

інструментального ансамблю. Музику цієї композиції, як і твори з «Театру...» в
цілому, написано в стилі концертного мадригалу для голосу соло та супроводу
баса органа, де немає відмінністі між речитативом і арією. Ці твори з «Театру...» –
ораторії не тільки за загальною концепцією, але також і за функцією, склав
Дж. Анеріо на прохання О. Гріффі, капельмейстера в церкві Святого Джироламо,
для використання у проповідництві.
Отже, спираючись на практику ораторіальних зібрань, Дж. Анеріо
відокремлює розповідь та розповідь у діалозі, передає оповідь у партію Testo, хор
у свою чергу визначає загальну мораль діалогу. У самому діалозі голоси
розподілено за кількістю персонажів, кожен з яких отримує сольну партію з
супроводом органа basso continuo, тим самим, порушуючи принцип строфічної
будови мелодії. Крім цього, композитор створює самостійні інструментальні
вступи до діалогів («Давид і Голіаф», «Звернення Павла»).
Відомо, що в середині XVII ст. розвивалися два тісно пов’язаних між собою
типи ораторії: latino і volgare, використовували тексти відповідно латинською та
італійською мовами.
29

Серед найяскравіших прикладів ораторії volgare даного історичного періоду
слід назвати наступні: «Данило» Дж. Каріссімі, анонімний «Данило» (можливо
Ф. Фогджея), «Святий Томасо» М. Маразоллі. Поетичні тексти цих творів
основані на Старому Заповіті, Новому Заповіті та агіографії. Неабияк у цих
ораторіях зростає роль хору: він то бере участь у драмі, то коментує її. У
більшості творів важливу роль відведена оповідачу, її позначено як «Testo» для
соліста. Всі твори розділені на дві частини, які називалися «Prima parte» і
«Seconda parte» або «Prima» і «Cantate Seconda», де кожна з частин закінчується
хором, позначена в рукописі як «madrigale». У цих ораторіях відсутні декорації,
дія, а за часом вони виконувалися приблизно від 30–60 хвилин. Музика ораторій
цього періоду була подібна до стилю викладу опер та світських кантат, в яких
використовували речитативи, аріозо, різні стилі арій, як у чистому, так і
змішаному вигляді.
Для арій композитори обирали різні форми, серед яких найбільш вживані:
строфічна, проста тричастинна репризна, рондоподібна, двочастинна повторної
будови. Ансамблі та хори створювалися в імітаційному та акордовому викладі,
що характерно для пізнього поліфонічного мадригалу. У деяких творах
інструментальний супровід або зовсім відсутній, або має вигляд basso continuo,
іноді у вступі до ораторії, хорових, ансамблевих або сольних епізодів
використовують дві скрипки у фігураційному пасажному викладі.
З музичної точки зору ораторія latino і volgare – дуже схожі жанри, їх
відмінність полягає лише в текстовому відношенні. Так, з літературного погляду,
ораторії volgare і latino значно відрізняються ще на ранньому етапі їх розвитку:
насамперед все це виражено поетичністю в тексті ораторії volgare (а також в
лаудах, мадригалах, кантатах і операх) і прозаїчністю в латинській ораторії. З
цього випливає, що церковні піснеспіви з розповіддю і драматичними текстами,
слід віднести до найбільш ранніх передвісників ораторії.
Центром розвитку латинської ораторії була каплиця Святого Розп’яття при
римській церкві Сан-Марчелло. Наприкінці XVI – початку XVII століть лише
найвідоміші музиканти та композитори Риму отримували пропозиції працювати у
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цьому релігійному осередку: їх творчість поділялася за двома напрямами – antico і
moderno. Це передусім такі майстри ораторіального стилю, як Дж. Палестрина,
Л. Маренціо,

Дж. Анеріо,

Дж. Наніно,

О. Каталані,

П. Тардіті,

С. Ланді,

Ч. Джованнеллі, В. Маццоккі, Ф. Фоджа, Л. Вітторіо, Дж. Каріссімі. Беручи до
уваги те, що ораторія починала розвиватися в церкві Святого Джироламо та Новій
Церкві, можна припустити, що латинські ораторії також розвивалися в контексті
церковних піснеспівів, що виконувалися в той період. Так, у лібретиста А. Спанья
у його ранньому ескізі XVIII ст. простежується зв’язок безпосередньо з
церковними співами, які безперервно виконуються в хорах релігійного значення
на святах та церковних пожертвуваннях.
До 1660-х років ораторія сформувалася як жанр у повному розумінні не
тільки в Римі, але і в інших італійських містах. Ораторії продовжували
функціонувати в релігійному контексті, а наприкінці XVII – початку XVIII ст. їх
почали все частіше виконувати в палацах як квазісвітські розваги, нерідко ними
замінювали оперу під час Великого посту. У Римі осередком побутування ораторії
в релігійному середовищі продовжували бути церква Святого Джироламо, Нова
Церква і церква Сан-Марчелло. Іншими італійськими містами, котрі були
важливими для розвитку ораторії на той історичний період, були Болонья,
Модена, Флоренція та Венеція.

1.2. Основні етапи розвитку жанру кінця XVII – XIХ століть:
історіографія питання
Ораторіальний жанр, як історично сформоване явище західноєвропейської
музичної культури, досить широко вивчали іноземні дослідники, а в вітчизняній
науковій практиці таких робіт не так і багато. Короткі відомості про походження
жанру та історії його розвитку, представники радянського музикознавства навели
в нечисленній навчальній та довідковій літературі (роботи М. Браїловського [24],
Т. Ліванової [86], навчальний посібник «Аналіз вокальних творів» [4], «Музична
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енциклопедія» [118], «Музичний енциклопедичний словник» [120]), та в умовах
сучасності потрібно нагально уточнити, поглибити та оновити дані.
Метод історичної фактології у вивченні жанру ораторії застосовували
дослідники Е. Розенов [150], Р. Грубер, [33], Р. Ширинян [225], які у своїх працях
залучали стислу історіографію, у тому числі з питань радянської ораторії та
кантати.
Наукові роботи 1980-х років, присвячені цьому жанру, демонструють
звернення до проблематики окремих аспектів ораторіальної творчості. Назвемо
найбільш значущі праці: «Сюжет класицистської ораторії у світлі діалогу бароко і
класицизму» І. Горної [30], «На шляху від симфонії до ораторії» В. Кадочникова
[50], «Фелікс Мендельсон і німецька ораторія XIX століття» О. Фадєєвої [193].
Окремо слід назвати дослідження, присвячені вивченню генделівської
ораторіальної спадщини, серед яких довгий час залишалася актуальною класична
праця Р. Роллана [153]. Однак невпинно зростаючий інтерес до цього боку
творчості великого композитора призвів до появи низки значних робіт російських
вчених, присвячених ораторіальній музиці Г. Ф. Генделя в цілому або окремим
групам ораторій композитора: монографія Л. Кириліної [59, 60], численних статей
І. Федосєєва з питань особливостей драматургії та архітектоніки жанру [195, 196,
197], статей та дисертації Г. Консона [66, 67], Д. Волова [25]. Активно вивчають
творчість Г. Ф. Генделя й іноземні дослідники, серед яких – П. Х. Ланг [254],
У. Дін [244, 245], В. Зигмунд-Шульце [265], Д. Берроуз [239, 240, 241],
Р. Стретфілд [268], П. Янг [273].
Період віденського класицизму ретельно дослідила Л. Арістархова [9, 10],
яка на перше місце виносить питання щодо австрійської ораторіальної традиції
XVIII століття, а також творчості Й. Гайдна. Найцікавіший аспект вивчення його
ораторій пропонує А. Коробова в статті «Про впливи жанру пасторальної георгіки
в ораторії Й. Гайдна ”Пори року“» [70].
Ораторіям романтичного періоду теж присвячено кілька наукових розвідок,
у жанрі статей, де використовується історіографічний підхід до вивчення ораторій
Ф. Ліста та Ф. Мендельсона-Бартольді [193, 194]. Крім того, одним із джерел
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дослідження ораторіального жанру залишаються окремі розділи монографій,
присвячені творчій спадщині композиторів-романтиків.
Дещо інша ситуація з вивченням ораторій, створених в епоху авангарду.
Так, ораторіям західноєвропейської традиції приділяє увагу Г. Калошина, –
авторки низки статей про творчість А. Онеггера, І. Стравінського, А. Шенберга та
дисертації в якій ретельно розглянуто французьку ораторіальну традицію [51–55].
Не слід забувати, що як самі ораторії XX ст., створені на території СРСР, так і
дослідницька література були жорстко підпорядковані ідеологічним принципам
радянського періоду, у зв’язку з чим більшість із робіт того часу наразі втрачають
свою актуальність. Варто виокремити статтю сучасного дослідника І. Воробйова,
яка присвячена творам радянського часу, втім вирізняється новим науковим
підходом [27].
В українському музикознавстві жанром ораторії займалася велика кількість
дослідників.

Зокрема,

вагомий

внесок

у

вивчення

ораторії

привнесла

А. Терещенко [187; 188], яка в своїй монографії обґрунтувала шляхи розвитку
української радянської кантати та ораторії, тенденції їх становлення, надала
аналіз основних принципів драматургії та системи засобів музичної виразності.
Гідне місце займають статті З. Юферової, провідного музикознавцяісторика старшої генерації харківської школи, написані у 80-ті роки XX ст., в
котрих Г. Гендель постав як центральна фігура у формуванні жанрових ознак
ораторії [236].
З робіт харків’ян-науковців молодого покоління привертають увагу дві
дисертації: О. Цехмістро «Сучасна українська кантата та ораторія в контексті
діалогу культур» [205] та О. Криворукової «Ораторії на різдвяний та страсний
сюжети останньої чверті ХХ століття в аспекті діалогу традицій» [79]. У першій
здійснено комплексне культурологічне дослідження трансформації жанру ораторії
у зв’язку зі змінами в соціально-політичній та економічній сферах культури
України останньої третини ХХ століття. А в другій подано новий аспект
вивчення –

відродження

духовної

тематики

композиторів ХХ ст.
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в

ораторіальній

творчості

Стосовно іноземних джерел (англійською та німецькою мовами), слід
відзначити їх велику кількість та багатоплановість наукових поглядів на
проблематику жанру ораторії. Серед досліджень кінця XIX – початку XX століть
донині науковою цінністю вирізняється «Історія ораторії» А. Шерінга [262].
Сучасний стан наукового знання про предмет нашої зацікавленості відбиває
фундаментальний чотиритомник Х. Смітера [266], який цінний, насамперед,
широтою історичного охоплення та опрацюванням відносно нових матеріалів і
джерел.
Історико-стильовий «зріз» побутування ораторіального жанру розглядається
в академічних статтях найбільших музичних енциклопедій: «The New Grove
Dictionnary», «Die Musik in Geschichte und Gegenwart» [269; 258]. Помітною
подією в науковому світі став вихід єдиного на сьогодні ґрунтовного путівника по
ораторіям за редакцією З. Леопольда та У. Шайделера [266].
Вельми необхідною для пропонованого дослідження проблематикою в
дослідженнях кінця 1970-х – 1990-х рр. (присвячених окремим аспектам
ораторіального жанру) є питання естетики, поетики і виконавчої практики.
Наприклад, вагомо розширять новітні наукові уявлення про буття ораторії XVII–
XVIII ст. статті Х. Й. Маркса, Р. Шніцлера [257, 263 відповідно].
Окремо слід виділити іноземні роботи, пов’язані з творчістю Г. Генделя і
Й. Гайдна. Найбільш значущі праці про генделівські ораторії належать західним
авторам – В. Діну та Й. П. Ларсену [245, 255 відповідно]. Роботи про ораторії
Й. Гайдна здебільшого не виходять за межі вузьких проблем, бо в більшій мірі
розроблені питання, пов’язані з лібрето (X. Хорн і М. Штерн [251, 267
відповідно]) та із жанрово-стильовими особливостями ораторій Й. Гайдна
(К. Гайрінгер і X. Смітер [247, 266 відповідно]).
Вивчення національних ораторіальних шкіл цікавить чималу кількість
музикознавців, про що свідчать дисертаційні роботи майже за кожним періодом
окремо.
34

Італійська ораторія кінця XVII першої половини XVIII століть. Як відомо,
перша хвиля зародження і розвитку жанру безпосередньо пов’язана з італійською
ораторією, оскільки саме в ній було закладено генетичні особливості жанру у
творах її засновника – Дж. Каріссімі. Саме в його творчості італійська ораторія
стає еталоном цього жанру, який надалі активно розвиватиметься в умовах інших
національних шкіл.
Починаючи з середини XVII ст., ораторія в Італії поступово віддаляється від
витоків,

закладених

Ф. Нері

та

його

послідовниками.

Біблійні

тексти

відтісняються на другий план: композитори, а за ними й лібретисти надають
перевагу апокрифічному або агіографічному матеріалу, вельми популярними
стають Storie sacre (житія святих), у тому числі й неканонізовані, а також інші
джерела невідомого походження. Святі мученики нерідко стають прикриттям для
створення світських за духом творів, що наслідують опери з їх розважальністю та
мирською

пишністю.

Прагнення

догодити

смакам

публіки

зумовлює

акцентування музично-гедоністичного боку «священної драми», а справжньою
метою відтепер є не створення благоговійної атмосфери релігійного дійства, а
демонстрація вокальних даних та віртуозності співаків.
Паралельно йшов активний процес стилістичного зближення двох жанрів,
що, врешті-решт, призводить до того, що система образів і музично-виразних
засобів в опері та «священній драмі» виявилися ідентичними. Отже, до початку
XVIII ст. духовно-етична сутність ораторіального жанру, а разом з нею й
специфічні якості його поетики виявилися практично втраченими.
Повертають до витоків та відновлюють ораторіальний жанр найвидатніші
літератори і лібретисти того часу – Апостоло Дзено (1668-1750) і П’єтро
Метастазіо (1698–1782), імена яких увійшли в історію музики, передусім, у
зв’язку з реформою оперної драматургії. Лібретисти розглядали ораторію як
прояв піднесеного в мистецтві. А. Дзено формулює реформаторські принципи, які
за твердженням Г. Смітера узагальнюють практичний досвід, висуваючи наступні
вимоги до ораторіальних текстів:
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 серйозний релігійний зміст – повернення до Біблії як до єдиного
першоджерела;
 дотримання аристотелівського «закону трьох єдностей» (з деякими
винятками, що стосуються єдності місця);
 відповідність лібрето духу Святого Письма, пильна увага до сенсу і
виразності самогó біблійного слова (практика прямих цитат і
парафраз); прагнення до благородної, піднесеної та поетичної мови2
[266, с. 82-90].
Задля більшої наочності порівняємо основні параметри трактування жанру
ораторії (жанрове ім’я, тип драматургії, роль слова, місце виконання, форма та
структура)двома видатними лібретистами А. Дзено та П. Метастазіо (оскільки їх
внесок у розвиток жанру ораторії неможливо переоцінити) у вигляді таблиці.
Таблиця 1.1
Порівняльна характеристика трактування жанру ораторії
Апостоло Дзено і П’єтро Метастазіо
Особливості
прочитання
жанру
Жанрове ім’я,

Духовна драма, духовна

Не користується

тип

трагедія

термінами «ораторія» або

Апостоло Дзено

П’єтро Метастазіо

«священна драма»,

драматургії

замінюючи їх більш
камерним за суттю
позначенням –
componimento sacro, або
«священна історія»
Роль слова

Наполягає на вірності

Прагне викликати

2

А. Дзено навіть позначає у своїх лібрето назви священних книг, розділів і навіть номери віршів. З цього
приводу А. Шерінг наводить цікаві відомості про те, що лібрето А. Дзено «Gerusalemme convertita»
(«Перетворений Єрусалим») ретельно проаналізували з теологічної точки зору два богослови і надали позитивну
оцінку [262].
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духу й букві Біблії,

емпатію в слухачів,

єдності євангельського

пробудити їхні почуття.

слова і драматичної ідеї.

Лібретист віддає перевагу

Звідси – усунення

поетизації тексту,

«вільного маніпулювання»

виокремлюючи його

священним текстом та

емоційні грані

акцентування епічного
зерна дії в лібрето
Місце

Заохочує лише сценічне

Прагне відійти від

виконання

втілення ораторії

«сценічності», яка
змінюється мінімумом, де
на зміну зовнішній дії
приходить світ
внутрішніх переживань
людини. Теоретично
також допускав
виконання своїх ораторій
на театральній сцені, але
в основі його естетичної
концепції лежить більш
абстрактний, несценічний
варіант

Форма,

Ораторія складається з

Удосконалення торкнулися

структура

двох частин (на відміну

формально-

від тричастинної опери),

конструктивної сторони

має 4–5 дієвих осіб та, в

ораторіальних текстів.

середньому, 7 арій у

Так, кількість арій у нього

кожній із частин

скоротилося до 6 в кожній
частині, що додало
37

загалом більшу
компактність; головні
герої (зазвичай не більше
2) мали по 4–6 арій,
персонажі другого плану
2–3 сольних номери
Отже, А. Дзено і П. Метастазіо відновили авторитет ораторії, зміцнили її
високе положення в системі музичних жанрів, тим самим Утворивши той
жанровий канон, який стане відправним пунктом для розвитку віденської ораторії
в наступні десятиліття XVIII ст. Серед послідовників великих реформаторів були
такі

літератори,

як

Дж. К. Пасквіні,

Дж. С. Падовано,

С. Б. Паллавичино,

А. Мандзоні, М. Кольтелліні, Т. Вілларта, П. Паріат. На їх лібрето писали ораторії
як італійські (А. Кальдара, Дж. Порсіле, батько і син Конті), так і австрійські
(І. Й. Фукс, Г. Ройтер) за походженням композитори.
Неаполітанська

ораторія.

Детально

неаполітанську

ораторію

та

її

композиційно-драматургічні особливості розглядає В. Панфілова в дисертації
«Духовна музика Дж. Перголезі і неаполітанська традиція» [134]. Неаполітанська
ораторія за межами міста майже не існувала, випускники неаполітанських
консерваторій створювали зразки локально для демонстрації свого вміння перед
публікою. Зазвичай священна драма виконувалася консерваторськими учнями та
допускала наявність сценічної дії. Dramma sacro – «священна драма», являє
регіональний різновид італійської ораторії.
Розвиток музичного стилю ораторії приблизно з 1660 до 1720 року
проходив під впливом опери. В. Панфілова розділяє цей період на два етапи:
перший – з 1660-х до 1680-ті роки (поданий творчістю А. Скарлатті, учнем
Дж. Каріссімі, який зближує ораторію з оперою, застосовуючи форму арії da capo
і речитатив secco), і другий – з 1680 до 1720 року (ораторії А. Перголезі, І. Хассе,
Н. Фаго).
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Узагальнимо
вирізняються

основні

зразки

жанру

атрибути
вказаних

неаполітанської
авторів.

ораторії,

Характерними

якими
ознаками

неаполітанської ораторії є наступні спостереження.
1) Ораторії мають двочастинну будову (в основі – 2 акти) «Переможений фараон»
Н. Фаго, «Звернення святого Августина» Й. А. Гассе, «Смерть святого Йосипа»,
«Звернення святого Вільгельма» А. Перголезі. Кожен з актів вказаних ораторій
побудовано

за

принципом

chiaroscuro

(світлотінь)

та

завершується

багатоголосним ансамблем.
2) Основними структурними одиницями таких ораторій є наближені до опери арія та
ансамблі.
3) Лібрето ораторій характеризується зверненням до Старого Заповіту.
4) Яскравою рисою неаполітанської ораторії даного періоду є широка присутність
«вченого стилю», органічно властивого ораторіальному жанру. Найбільш
різноманітна поліфонічна техніка – в «Переможеному фараонові» Н. Фаго: «тут є
і вільний контрапункт та фугований виклад у дуетах Мойсея і його брата Аарона.
У Й. А. Гассе ж імітації та фуга проявляють себе лише в хорах, завершальних
актах (зовсім відсутніх у Н. Фаго та А. Перголезі)» [цит. за 134, с. 16].
5) На відміну від венеціанської традиції з властивою їй яскравою театральністю та
гострим драматизмом, для неаполітанців стала характерною особлива камерність
звучання, відсутність в ораторіях хору і введення для кожного з персонажів
сольної характеристики, де найчастіше переважає ліричний тон. Успадкований від
опери пріоритет вокалу, як і переважання гомофонії, були для них непорушні.
Таким чином, незважаючи на значний вплив неаполітанської опери на жанр
ораторії, відмінності між ними все ж проступали досить добре. Ораторії зрідка
виконували театралізовано, її автори не володіли, як правило, театральними
можливостями, що успішно компенсували поглибленим музичним змістом своїх
творів. Тому в ораторіях з’являється більш розвинений оркестровий супровід,
зростає роль інструментальних номерів, вокальних ансамблів, проявляється
серйозне ставлення композиторів до викладу фактури як цілісної вокальноінструментальної композиції.
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Німецька ораторіальна традиція. На розвиток німецької духовної музики
в цілому, сильний вплив, чинили твори, створені та виконані в Гамбурзі на
початку XVIII ст., які нині прийнято вважати першими німецькими ораторіями. Їх
творці відкрито декларували розрив із колишніми, «застарілими» традиціями
лютеранської церковної музики та орієнтацію на італійські зразки. Ініціатива в
цьому процесі належала поетам, які прагнули наслідувати стиль і будову
італійських ораторіальних лібрето3.
В добу Просвітництва залежність ораторіальних форм від церковного
ритуалу, що зберігалася в ораторіях деяких композиторів, все більше нівелюється:
ораторія стає вокально-інструментальною концертною драмою.
У

Німеччині

ораторіальна музика

під

впливом

італійських

форм

розвивається у лоні так званих «Страстей Господніх», призначених для виконання
в храмі. До XVI століття склалися два типи «страстей»: хоральні (choral passion),
засновані на традиціях григоріанського співу і псалмодії, та мотетні (motet
passion), в яких усі партії виконувалися хором. Поступово риси хоральних та
мотетних «страстей» інтегруються, в результаті чого виникають «страсті» у формі
ораторії. Такими є твори основоположника ораторії в Німеччині Г. Шютца:
«Духовні історії», пасіони за 4 Євангеліями та ораторії «Сім слів Христа на
хресті», «Історія воскресіння», «Різдвяна історія».
Від чисто драматичної концепції пасіона Г. Шютц поступово приходить до
музично-психологічної концепції «Різдвяної історії». Якщо в пасіонах подані
лише псалмодійна речитація і хори а capella, то у «Різдвяній історії» оповідання
Євангеліста переривається інтермедіями, в яких унаочнено прояв драматичних
почуттів устами різних персонажів (ангел, волхви, первосвященики, Ірод). Їхні
партії в супроводі різних складів інструментів мають риси індивідуалізації.

3

Уже не вперше вивчаючи історію жанру ораторії, ми виявляємо значний вплив саме літераторно-поетичної
основи на відчутні та важливі зміни у ставленні до жанру різних композиторів. Цей факт вказує на іманентність
атрибутики слова у структурі жанрового канону ораторії.
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На початку XVIII століття гамбурзькі оперні композитори Р. Кайзер,
І. Маттезон, Г. Телеман писали пасіони на вільні поетичні німецькі тексти
Б. Броккеса.
На відміну від італійських ораторій, відкритих до впливу оперного жанру,
німецьким пасіонам не властиве використання оперних форм, а щодо текстів – до
лібрето висуваються чіткі вимоги суворої відповідності Євангелію. Але разом з
тим, на початку XVIII століття в Німеччині формуються інші жанри, наближені
до ораторії: це «ораторіальні страсті» і «страсні ораторії».
Ораторіальні страсті, що являють собою храмове дійство, основані на
євангельському тексті про страждання і смерть Христа, зародилися в практиці
церковного (католицького) побуту та виникли ще в IV столітті як одне з найбільш
тривалих та урочистих євангельських читань меси на Великому тижні. Як відомо,
в мотетних ораторіальних страстях початку XVI ст. увесь текст озвучували у
вигляді поліфонічного багатоголосся. Традицію мотетних страстей у Німеччині
продовжили в XVI ст. Я. Галлус, Л. Лехнер, Б. Резінаріус.
Як зазначає М. Друскін, у XVII столітті ораторіальні страсті, доповнили
протестантськими співами, а також вільними поетичними фрагментами. В
ораторіальних страстях стара псалмодія поступилася місцем «афективному
речитативу,

оперній

арії

da

capo,

вокальним

ансамблям,

з’явилися

інструментальний супровід, генерал-бас, «симфонії», ритурнелі, характерні для
стилю бароко (А. Скарлатті, Ф. Фео, Т. Зелле)» [39, с. 155]. У період розквіту
ораторіальних страстей, що пов’язаний, насамперед, з аналогічним періодом
німецької культури, в цьому жанрі працювали такі композитори як Р. Кайзер,
Г. Ф. Гендель, Г. Ф. Телеман, І. Маттезон) [39, с. 168].
Поруч з ораторіальними страстями розвивалася так звана страсна ораторія,
їх зразки створювали виключно на поетичний (не біблійний) текст. Так, автор
першого твору подібного роду К. Ф. Хунольд (псевд. Менантес) писав, що його
твір «цілком віршований, без Євангеліста, точнісінько як у так званій італійській
ораторії». Його твір «Закривавлений і вмираючий Ісус» поклав на музику і виконав
Р. Кайзер в 1704 році в кафедральному соборі Гамбурга [цит. за 39, 168 с.]. На
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відміну від ораторіальних страстей, (які зберегли своє значення жанру духовної
музики та традицію виконання в страсний тиждень), страсні ораторії частіше
використовувалися у концертному варіанті.
Слідом за зверненням Р. Кайзера до лібрето Б. Броккеса, їх використовують
Г. Ф. Гендель (1716), І. Маттезон (1719), Г. Ф. Телеман (1722). За словами
Д. Волова, «…лібрето Броккеса об’єднує в собі дві поетичні і жанрові традиції –
італійську і німецьку. При появі жанру італійської ораторії на початку XVIII
століття, даний жанр сприймався німецькими авторами як драматичний твір,
написаний повністю на поетичний текст. Тому італійські лібрето того часу для
поетів Німеччини служили зразками. Однак за основу в таких творах часто брався
євангельський сюжет, в поетичному, драматургічному і образному відношенні
вони були дуже близькі до опери» [25, с. 130].
У страсних ораторіях на лібрето Б. Броккеса звучали традиційні арії,
речитативи, accompagniato, аріозо, ансамблі та хори turbae, при цьому вони мали
чітку номерну структуру. Б. Броккес вводить в лібрето фігуру Євангеліста, яка
стає

традиційною

для

ораторіальних

страстей;

він

наділений

рисами

драматичного персонажа, а в страстях він, зазвичай, є оповідачем, який транслює
події опосередковано.
Французька ораторіальна традиція. У Франції ораторіальний жанр
довгий час залишався майже не затребуваним, що частково пояснюється
підкресленою самостійністю французького музичного театру і незалежністю від
впливів італійської опери. Єдиним автором французьких барочних ораторій є
учень Дж. Каріссімі – М. А. Шарпантьє.
Традиція специфічної великопісної музики (яка своєрідно компенсує
припинення театрального життя на час Великого посту) сформувалася в Парижі
досить пізно, але набула великої популярності та слугувала зразком для
аналогічних творів, створених в інших культурних центрах Франції та всієї
Європи. Композитор, чий творчий доробок вирізняється великою кількістю, як
духовної, так і світської музики, довго залишався на другому плані, через
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незаперечну популярність свого сучасника Ж.-Б. Люллі (який також писав
ораторії, серед яких є такі, як «Давид та Іонафан», «Блудний син»).
Отже, твори М. Шарпантьє у сфері духовної та сакральної музики (його
меси, гімни, антифони, псалми, мотети, 34 ораторії та інші) легко співіснують з
його кантатами світського змісту, пасторалями, дивертисментами, операми
(ліричними трагедіями) та музикою до драматичних творів. Як зазначає
В. Хічкок, 4 «Будучи композитором італійського типу в Парижі часів Ж.-Б. Люллі,
М. Шарпантьє ніколи не зміг би домогтися значного впливу» [250 с. 63]. Його 34
ораторії, згідно із визначенням самого композитора, можуть бути розділені на три
групи: historiae – історії, оповіді, cantica – гімни, пісні та dialogi. Потрібно
зазначити, що М. Шарпантьє розширив кордони ораторії завдяки глибині і
значущості інструментальної складової їх музики, а також шляхом уведення
широкої різноманітності стилю і форм вокальної партії відповідно до вимог
вербальних текстів і драматургії [28].
До першої групи (historiae) належать чотирнадцять ораторій, які є найбільш
вдалими експериментами композитора в цьому жанрі. «Серед іманентних рис цих
творів слід назвати значні масштаби і пропорційні їм музичні засоби» [28, с. 55].
Так, необхідний виконавський склад включає в себе солістів, хор із можливим
його поділом на два рівних напів-хори, basso continuo та концертуючі інструменти
(від двох скрипок до цілого струнного оркестру).
Визначення другої групи ораторій – cantica – має два значення. Одне з них –
літургійне, яке вказує на церковний гімн із біблійним текстом в основі, друге –
має на увазі французький мотет XVII століття. М. Шарпантьє, не схиляючись до
жодного з них, наділяє термін cantica такими смислами: це або твори, що
відрізняються від ораторій першої групи меншими розмірами і тривалістю
звучання, а тому являють собою мініатюрні historiae; або «… роботи більш
рефлективного, ліричного та менш драматичного характеру» [250, с. 43].
4

Х. Хічкок є автором перших серйозних досліджень, присвячених ораторіальній творчості М. Шарпантьє; ми
спираємося на його статтю «Латинські ораторії М. Шарпантьє» [250].
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До цього типу ораторій належать дев’ять творів М. Шарпантьє, а також
п’ять творів, об’єднаних загальною назвою «Медитації (молитви, роздуми) для
посту».

Останній

тип

ораторій

композитора

становлять

діалоги,

які

характеризуються драматичними ситуаціями, що стосуються двох персонажів або
двох груп дійових осіб. Їм притаманні стислість висловлювання, незначна роль
образотворчих або оповідних елементів, невеликий виконавський склад. Окрім
цього, дотримуючись традицій італійських біблійних діалогів, композитор
зазвичай об’єднує обидва елементи діалогу в їх одночасному звучанні в фіналі
твору. У творчому доробку М. Шарпантьє налічується шість прикладів такого
типу ораторіальних творів. Також існує невелика кількість ораторій, які написані
на небіблійні тексти, але пов’язані зі Священною історією або алегоричними
діалогами.
Спектр сюжетів та образів, відображених композитором, досить широкий.
Це фрагменти, як Старого, так і Нового Завітів, що увійшли в твори, присвячені
найважливішим євангельським подіям (Богоявлення, Різдва, Воскресіння) і
конкретним святим, їх житіям та подвигам. Традиційні ораторіальні форми в
творах М. Шарпантьє гнучко поєднують італійську традицію з індивідуальними
рисами мислення композитора. Отже, можна прийти до висновку, що
ораторіальна творчість М. Шарпантьє як хронологічно, так і стилістично займає
місце між творами Дж. Каріссімі та Г. Ф. Генделя.
Жанр ораторії й надалі продовжував надихати композиторів, завдяки чому
«…в період з 1774 по 1790 рр. Париж увійшов в число найбільш активних
“ораторіальних” міст та міг би зберігати такий стан і в XIX ст., якби Французька
революція не завдала нищівного удару по релігійній музиці в цілому та ораторії –
зокрема», – відмічав В. Хічкок [250, с. 149]. Серед композиторів ХVIII століття,
які зверталися до цього жанру, можна згадати як французьких музикантів Ж.-Ф.
Лошона, Л.-Н. Клерамбо, С. де Броссарда, Ж.-Ж. де Мондонвіля, так і майстрів
німецького (Г.-Й. Рігель) та італійського (Дж. Камбіну) походження, які протягом
певного періоду життя працювали у Франції.
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Австрійська ораторіальна традиція. Наступна хвиля розвитку жанру
знаходить своє втілення у Відні зокрема, та в Австрії в цілому, про що детально
пише Л. Арістархова в дисертації «Австрійська ораторіальна традиція XVIII
століття й ораторії Йозефа Гайдна» [10]. У дослідженні автор розглядає два
основних аспекти: – жанрову специфіку віденської ораторії azione sacra та її
втілення в ораторіях Й. Гайдна. Ґрунтуючись на дослідженнях зарубіжних
дослідників таких як X. Смітер, Г. Зайферт, Г. Унферріхт, Е. Херріс, автор дає
порівняльну характеристику віденської ораторії та опери seria, тим самим
виявляючи родові ознаки жанру.
Оскільки музична культура Австрії першої половини XVIII ст. значною
мірою підпорядкована впливу італійської культури, то закономірно, що ораторія
пліч-о-пліч розвивалася з оперою. «На відміну від опери seria у Відні, яка
виявилася точним “зліпком” з італійського зразка, австрійська “священна драма”
стала особливим, самостійним “діалектом” чужоземної традиції, ... і мала більш
високий “офіційний статус”, ніж опера. Azione sacra відігравала роль своєрідного
сезонного “заступника” світської dramma per música: виконання ораторіальних
творів приурочувалось до Великого Посту і деяких церковних свят» [10, с. 15].
«Естетичні девізи» опери та ораторії дуже співзвучні один одному, але при цьому
взаємозворотні: «розважати, повчаючи» (опера) і «повчати, розважаючи»
(ораторія) [там само].
Австрійське духовне мистецтво кінця XVII – першої половини XVIII ст.
перебувало під особливою увагою монархів, які прагнули до репутації ревних
прихильників католицької віри, і тим самим, дбали про релігійну просвіту
підданих. А ораторія – жанр піднесений, репрезентативний і, в одночас, досить
«наочний» – являла собою чудовий інструмент впливу на моральність.
Австрійська ораторія отримала славу консервативного жанру, який впродовж
десятиліть зберігав більшість «родових» ознак, а також специфічних рис, набутих
ним за період побутування у Відні.
У складному калейдоскопі розвитку австрійської культури XVII–XVIII
століть панівне положення займала італійська традиція, яка, на відміну від інших
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країн позитивно сприймалася та культивувалася. «В Австрії італійський напрям
набув значення найбільш авторитетної професійної школи, пройти яку для
музиканта було настільки ж необхідно, як в XIX столітті – осягнути основи
класичної гармонії» [9, с. 59]. У межах італійського напряму розвивалися всі
провідні жанри професійного музичного мистецтва тієї епохи. Верхівкою ієрархії
традиційно була церковна музика і, зокрема, меса; широко представлені реквієм,
магніфікат, Stabat mater та інші жанри літургійної музики.
Серед видатних композиторів, які творили у Відні в період з кінця 1680-х до
1730-х років та писали, зокрема, музику ораторіальних творів, були К. А. Бадіа,
М. А. Ціан, А. Драги, І. Й. Фукс, А. Кальдара, батько і син Ройтер. Найбільш
авторитетним віденським лібретистом був Н. Мінато, його послідовниками на
початку

XVIII

ст.

стали

П. Паріат,

Дж. К. Пасквіні,

С. Стампілья.

Про

затребуваність жанру ораторії в цей період говорять кількісні показники: в період
з 1640 по 1740 рік у Відні відбулось понад 400 вистав, з них приблизно 300
ораторіальних творів [263, с. 302]. «Священні драми» найбільших віденських
майстрів, у тому числі й італійського походження, за своїми художніми якостями
не поступалися ораторіям видатних композиторів-італійців, які працювали в себе
на батьківщині (наприклад, А. Скарлатті або А. Вівальді). Отже, виокремимо
основні риси віденської ораторії.
Таблиця 1.2
Музична поетика віденської ораторії, за Л. Арістарховою [9]
1. Сюжети
Л. Арістархова розділяє на три групи: старозавітні, новозавітні (до яких
примикають агіографічні) та алегоричні. При істотних відмінностях, у
«священних історіях» усіх трьох типів немає прямих зіткнень та драматичних
контрастів, основне навантаження лягає на оповідну сферу, зростає роль
рефлективного та лірико-споглядального компонентів, пов’язаних із втіленням
роздумів і особливих релігійних станів
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2. Драматургія
В основі ораторіального лібрето лежить «боротьба віри і невіри, або добра зі
злом, що закінчується перемогою першого». Відсутність конфлікту, динамізація
сюжетних

моментів

обумовлює

відсутність

розгалужених

сюжетно-

драматичних мотивів (не більше двох). «Вбивство, обман і помста – мабуть, це
єдині пружини, які в окремих випадках динамізують сюжет ораторіального
дійства»[ 263, с. 302]. Любовні мотиви є в ораторії лише як другорядні
елементи, причому ліричні стосунки найчастіше пов’язують не закоханих або
подружжя, а стосунки – матір і дочку (сина), Христа та учнів і т. п. Деколи
можна натрапити на мотиви ревнощів та помсти. Так, на Каїна («Смерть Авеля»
П. Метастазіо) впливають не що інше, як ревнощі, але це ревнощі не до
суперника в любові, а боротьба за увагу батька. В ораторіальних лібрето
поширені статичні мотиви-обставини, наприклад, пророцтва і бачення.
Особливу сферу утворюють мотиви духовного пошуку-покаяння, навернення у
віру, міркування над тим, що є істина.
Драматургія і композиція storie sacre будується на тих же принципах, що й
опера seria, однак «кут рефракції» цих принципів істотно різниться. Такі
особливості ораторіальних лібрето, як однолінійність фабули за відсутності
відкритого конфлікту, важлива роль оповідного, споглядального і рефлективноморалізаторського компонентів на противагу ефективному й емоційному, –
призводять до посилення статичних елементів, а також до значного ослаблення
образних і драматичних контрастів
3. Типи персонажів
В австрійських ораторіях типи персонажів подані в меншій кількості, ніж в
опері seria. Чіткі відповідності з оперним жанром стосуються лише функції
героя (героїні), лиходія, тирана або конфідента. При цьому більшість з них
знаходить в azione sacra свою специфіку. Так, «ораторіальний герой – це не
коханець, не воїн і не переможець, але духовний вождь (Мойсей, Есфір),
резонер (алегоричні фігури) або страждалець (Іов, Єрусалим, Товіт)».
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Поєднання функцій персонажів ораторії вцілому не притаманне, оскільки
багатоплановість характеристики викривляє розуміння того, де добро, а де зло
4. Принцип ієрархії
Ієрархія дійових осіб, дуже схожа на аналогічний принцип опери seria: чим
вагоміший герой, тим більше в нього арій і прав на перший вихід. Однак у
творчості деяких віденських лібретистів виявляється тенденція до зрівнювання
«драматургічних прав» персонажів: часто їхні партії містять однакову кількість
арій, оскільки вони (арії) є головним структурним елементом в ораторії
5. Типи арій
У драматургії циклу типізація арій обумовлена трьома параметрами: «…зміст
(арії-афекти та арії-сентенції), стилістика (арії-метафори та арії з малою
кількістю поетичних тропів або зовсім без них), драматичні функції-відношення
до дії (арії d’azione та арії, що існують в абстрактному сюжетному контексті)»
[263, с. 307].
6. Речитативи
До числа характерних рис австрійської традиції належить значна роль
речитативів під акомпанемент. Уже на початку XVIII століття збільшується їх
пропорційна

вага

стосовно

seccо,

відбувається

образно-смислова

і

драматургічна диференціація. За кожним із різновидів –, серед яких
accompagnato-емоційна

вершина,

accompagnato-стан,

аріозо,

описові

речитативи – закріплюється особливий комплекс засобів виразності. Широке
застосування отримують змішані форми secco-accompagnato, що дозволяють
здійснювати гнучкі переходи всередині оповідної сфери. Саме seccoaccompagnato, які відрізнялися різноманітністю типів декламації, яскравою
індивідуальністю гармонічної мови та багатством оркестровки, задавали тон у
пошуку нових художніх прийомів віденської ораторії.
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7. Хори
Прогресивні з точки зору еволюції жанру тенденції окреслилися і в трактуванні
хору. Серед них – зростання кількості хорових номерів, прагнення вписати їх у
сюжетний ряд «духовної драми», нестандартні рішення у сфері музичної мови
та композиції. Найбільш перспективними щодо цього виявилися хори
ситуативного плану та хорові номери, поетичний ряд яких містить елементи
звукозображуваності та риторики. Помітною рисою хорового стилю віденської
azione sacra – є взаємопроникнення гомофонного та поліфонічного письма,
найбільш яскраво це проявилося у творчості австрійського майстра І. І. Фукса.
8. Архітектоніка
Незважаючи на безумовне панування принципу номерної структури, деякі
особливості музичної драматургії австрійської ораторії дозволяють говорити
про спроби об’єднати велику композицію. Зокрема, отримують розвиток такі
прийоми, як структурно-гармонічне злиття accompagnato та арії, репризність
арочного типу, формування довгих «сцен», тональна єдність увертюри та
заключного хору.
Головне джерело оригінальних засобів вираження австрійської azione sacra –
риторична традиція бароко. Застосування спеціальних прийомів, як правило,
пов’язане з необхідністю акцентувати важливі моменти розповіді або виявити
важливі деталі лібрето.
Завдяки

величезному

значенню

інструменталізму,

вокальний

та

інструментальний компоненти у віденській azione sacra виступають практично на
рівних правах, що докорінно відрізняє її від італійської традиції, в якій
успадкований від опери пріоритет вокалу завжди був непорушний.
Класицистичний період. Спрощення та раціоналізація музичної мови, що
характеризує кордон між епохами бароко і класицизму, як загальна тенденція
простежується у всій системі музичних жанрів, але щодо релігійної музики ці
процеси не настільки помітні, як у світських жанрах. Як було зазначено, церковні
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жанри завжди посідали верхню сходинку ціннісної ієрархії, не стала винятком і
епоха класицизму, про що свідчить великий попит на них у композиторської,
виконавської

та

слухацької

аудиторії.

Більшістю

науковців

відзначена

стабільність та навіть консерватизм церковних жанрів, що різко вирізняє їх на тлі
стрімких процесів, які відбуваються в інших жанрових сферах.
Примітним для цього періоду в розвитку церковних жанрів взагалі та
ораторії зокрема є той факт, що створювали їх здебільшого ті композитори, чия
професійна діяльність безпосередньо стосувалася церкви. Саме тому в їхній
творчій спадщині по кількості та значимості порівняно більше церковних творів.
Як виняток, можна вважати останній період творчості Й. Гайдна, коли було
створено шість мес та ораторії «Створення світу» (1798) і «Пори року» (1801), –
але цей факт ми пов’язуємо з вагомими зрушеннями внутрішнього «Я»
композитора, з віковою зміною ціннісних орієнтирів та пошуком ідеальної форми
композиторського висловлювання.
Серед видатних творців ораторій епохи класицизму, але менш відомих, від
Й. Гайдна, А. Моцарта, Л. Бетховена, насамперед, слід згадати М. Гайдна, який
працював у Зальцбурзького архієпископа та чия діяльність була тісно пов’язана з
усіма процесами богослужіння. У його церковних творах поєднуються традиції
«строгого» стилю та новітні на той час досягнення віденської школи, що
демонструє його велика кількість мес (40!!!) та три реквієми (один із них
незакінчений).

Серед

інших

згадаємо

твори

в

жанрі,

що

вивчається

А. К. Адельгассера (20 ораторій), Ф. Е. Баха (магніфікат і Пасхальна кантата),
Д. Бонна (4 ораторії), П. фон Вінтера (26 мес), Я. А. Вітачека (12 мес, 7 реквіємів),
Ф. Л. Гассмана (5 мес, ораторія, 2 кантати, Stabat Mater), Н. Піччіні (3 ораторії),
І. Е. Ебеліна (8 мес) тощо. Але, нажаль, більшість із цих творів невідома
широкому загалу, а деякі з них загубилися з плином часу.
Повернемося до більш відомих та знайомих нам зразків жанру вказаного
періоду. Так, у творчості В. А. Моцарта, окрім незавершеного Реквієму (1791), до
галузі церковної музики належить небагато творів, які було створено на
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замовлення під час його роботи у Зальцбурзі. У Л. ван Бетховена духовна музика
репрезентована двома месами та ораторією «Христос на Масличній горі» (1803).
Бурхливий розвиток світської музики в період класицизму, поява симфонії,
опери, сонати, інструментального концерту – все це чинило неабиякий тиск на
церковну музику та спровокувало подальший розвиток та збагачення жанрів
духовної музики. Тож, для ораторії були прийнятними поняття драматизації та
симфонізації. Звичайною стала практика, коли твори, що були написані
спеціально для богослужінь, переходили в категорію світської музики, тобто
поступово зникала грань між світською та духовною музикою, а жанри, котрі є
характерними виключно для кожної з них окремо, починали активно взаємодіяти,
набуваючи нових семантичних ознак та збагачуючи один одного.
Ми вважаємо, що цей процес найважливішим спадком епохи класицизму,
оскільки його наслідки та їх усвідомлення зайняли в історії європейської культури
вагому нішу, а рефлексія такого «розколу» (за історичною вагомістю
рівнозначного розколу церков на християнські та католицькі), мабуть, не
завершилась і досі.
Епоха романтизму. Музичні традиції бароко в царині великих вокально-хорових
жанрів на шляху свого розвитку до XIX сторіччя дещо втратили свої позиції через
зміни філософських пріоритетів романтичної епохи. Проте, ораторії вдалося
утриматися свої позиції і, як наслідок, зберегти за собою стійке положення у
сфері музичного мистецтва, про що свідчать численні твори в цьому жанрі
європейських авторів.
Романтичний період історії жанру ораторії можна вважати досить
вивченим у сучасному музикознавстві в різних наукових підходах. Так, серед
найбільш

показових

і

фундаментальних

праць

можна виділити

роботи

М. Браїлівського [24], М. Вороніної [28], В. Кривженко [77], О. Михайлової [112],
О. Фадєєвої [194], Г. Шпак [229]. Із зарубіжних джерел особливий інтерес
становить монографія Х. Сміттера [266].
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Тривале життя жанру ораторії обумовлене безперервним процесом його
еволюції з постійними змінами та зрушеннями тих чи інших пріоритетів,
пов’язаних із нестабільністю світоглядів та зміною художніх стилів епох,
національним

колоритом,

релігійною

спрямованістю

та

індивідуальними

особливостями стилю композиторів. Це все стосується й ораторій, котрі створені
в епоху романтизму. На це вказує і Х. Сміттер, коли пише про зв’язок розвитку
жанру ораторії з глибоким релігійним корінням та традиціями Німеччини,
Франції, тоді як представники молодих композиторських шкіл Угорщини і Чехії,
на його думку, прагнули привернути увагу до історії національної релігії
(зокрема, вони створювали ораторії, в яких втілювали життєвий шлях місцевих
святих) [266].
Композитори-романтики XIX століття, з характерним для них яскравим
індивідуальним стилем, залишили нащадкам неперевершені шедеври в різних
жанрах, у тому числі й у кантатно-ораторіальних. Зокрема, велику роль у
збереженні ораторіальних музичних традицій відіграв німецький композитор
К. Ф. Цельтер (1758–1832).
Слід звернути увагу й на місце побутування жанру в цей період часу:
ораторія перестає бути суто церковним жанром, набагато частіше такі твори
виконують у концертних залах та на інших світських заходах (театри, фестивалі
тощо). А в церкві ораторії продовжують іноді виконувати після богослужіння
виключно в країнах з ортодоксальними протестантськими традиціями.
Х. Сміттер пише, що саме збільшення локації побутування жанру ораторії,
дозволили йому збагатитись завдяки розширенню кола сюжетів, ускладненню
драматургії й особистісних характеристик персонажів [266]. Також помітною є
цінність і важливість жанрових взаємодій ораторії із суміжними їй оперою,
піснею та іншими жанрами. Дослідник зазначив, що найбільш вагомий внесок у
розвиток церковної музики в XIX ст. зробила саме Німеччина, яка подарувала
світу плеяду музикантів (церковних канторів, органістів, капельмейстерів), котрі
працювали в жанрі духовної ораторії або в близьких до неї жанрах [266].
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Більшість із них, на думку науковця, не мала яскравої творчої
індивідуальності, але їх відрізняли міцний професіоналізм, добре знання Святого
Письма та богослужбового статуту. Наприклад, Ф. В. Грунд (1791–1874), Б. Клайн
(1793–1832), А. Ф. М. Клюгхардт (1847–1902) і багато інших, чиї імена нині,
нажаль, забуті [там само]. Серед них найбільше виділяється Ф. Шнайдер (1786–
1853), автор 15 ораторій і пасіонів, що охопили широке коло біблійних сюжетів –
від Створення світу до Страстей Господніх і Страшного Суду («Втрачений Рай»,
«Потоп», «Гефсиманія і Голгофа» тощо). Сучасники називали його «Генделем
нового часу» [261, с. 397]. Його твори незмінно виконувалися під час усіх
церковних свят у Німеччині і за популярністю в той час перевершували твори
І. С. Баха і Г. Генделя [261, с. 397], можливо тому, що були написані в дусі
романтичних опер з яскравими фантастичними епізодами.
Ще одним із видних творців ораторій цього періоду можна вважати
Л. Шпора (1784–1859), на рахунку якого 4 ораторії на біблійні сюжети («Падіння
Вавилона», «Останні дні», «Останні години Спасителя», «Страшний Суд»). Його
заслугою в розвитку жанру ораторії стало доповнення драматургії оперними
прийомами, збагачення музичних характеристик персонажів, введення діалогів,
розширення оркестрових епізодів.
Поява в ораторії реалістичних мотивів тісно пов’язана з творчістю
німецького композитора К. Леве (1796–1869). У його творах персонажі святих та
перших християн-мучеників мають риси звичайних людей, композитор наділяв їх
побутовими характеристиками, що значно спростило їх музичну мову. Серед його
композицій– твори на біблійні та релігійно-легендарні сюжети: «Мідний змій»,
«Іоанн Хреститель», «Воскресіння Лазаря», «Семеро сплячих» тощо.
Не оминув увагою жанр ораторії й одиного з родоначальників
європейського музичного романтизму – Ф. Шуберта (1797–1828). У його
творчому доробку – кантата «Переможна пісня Міріам» та незакінчена ораторія
(«священна драма») «Лазар». У двох названих творах немає містичної складової
духовного твору. Композитор-романтик досить вільно трактує літургійний текст,
іноді такою мірою, що унеможливлює їх виконання в умовах церковних канонів.
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Своєрідністю і неповторністю характеризуються образи та художні прийоми
названих творів Ф. Шуберта.
Духовна музика Німеччини в XIX ст. та її найвагоміші здобутки пов’язані
з творчістю Ф. Мендельсона (1809–1847). У його творчому доробку налічується
три ораторії на біблійні сюжети: «Павло», «Ілія», «Христос» (первинна назва –
«Земля, Небеса і Пекло»). Композитор, спираючись на драматургічні особливості
класичної

ораторії,

що

йдуть

від

Г. Генделя,

поглибив

та

ускладнив

психологічний зачин своїх творів. Оновленню піддалися й музичні прийоми –
мелодика, гармонія, фактура, будова окремих сцен.
Досягнення Ф. Мендельсона в ораторіальному жанрі продовжили його
послідовники, серед яких: Ф. Хіллер («Руйнування Єрусалима», «Саул», «Різдво»
тощо), Ф. Кіль («Віфлеємська зірка», «Христос»), К. Рейнеке («Валтасар»),
М. Брух («Мойсей»). Однак, в їхніх творах, на думку Х. Сміттера, прихильність до
класичних традицій, розуміння і трактування біблійних образів поєднувалося з
прагненням до спрощення драматургії та музичної мови [266, с. 305].
До жанру ораторії звертався й Р. Шуман: – він створив світську ораторію
«Рай і Пері», в якій на зміну драматичному конфлікту приходить контрастна
зміна настроїв. Що чітко відображає одну з провідних ідей романтизму –
пріоритет внутрішнього світу героя.
У Франції епоха романтизму пов’язана передусім із жанром опери, але
при цьому жанр ораторії мав місце у творчості композиторів цього періоду. Так,
серед нечисленних духовних творів французьких композиторів (Ш. Гуно, К. СенСанс,

Ж. Массне,

С. Франк)

найбільшу

популярність

отримала

ораторія

Ж. Массне «Обітована земля». Узагальнюючи, можна сказати, що французькі
романтичні ораторії характеризуються вільним трактуванням біблійних текстів,
підкресленою сентиментальністю мелодики, буденністю сюжетів.
Значні досягнення в розвитку жанру ораторії ми спостерігаємо у творчості
Ф. Ліста.

У

його

ораторіях

тісно

сплелися

та

синтезувалися

традиції

григоріанського хоралу, фольклорні пласти угорської народної музики та
елементи театралізації.
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У творчості А. Дворжака ораторіальний жанр представлений одним
твором – «Свята Людмила» (1886), у якому яскраво продемонстровано ставлення
автора до цього жанру, котре проявляється в суто світський спрямованості й
прихильності до наслідування національної ідеї. Музика ораторії А. Дворжака
пронизана інтонаціями чеської народної музики, поєднує в собі жанрово-побутові
риси та високу духовність.
Усі складні інтра-жанрові процеси ораторії були тісно пов’язані з
мінливим соціально-релігійним середовищем та впливом релігійно-філософських
ідей того часу. З цього приводу Г. Шпак пише: «Ера романтизму і художня
діяльність її представників характеризується подальшим поглибленням процесу
поділу релігії й офіційної церкви. Неприйняття романтиками “формалізму”
церкви в будь-якому її конфесійному варіанті не виключало пильного інтересу в
цю епоху до християнства як такого, провокувало ідеї про “нове християнство”,
релігійность поза офіційною церквою та декларацію індивідуального шляху до
Бога» [228, с. 77]. Як доказ вищесказаного наведемо коментар професора
філософії та психології Річарда Тарнаса: «Романтизм заново відкривав для себе
Бога – але не Бога ортодоксального віровчення або деїзму, а Бога містицизму і
пантеїзму, чи не монотеїстичного Патріарха-Суддю, а Божество таємниче,
багатоаспектне, всеосяжне <...> не вічно відсутнього Творця, а Божественнотворчу Силу всередині природи і всередині людського духу» [185, с. 316].
Не зважаючи на чисельні жанрові метаморфози, ораторія зберігає
властивий їй семантичний сенс концентрації духовних, етико-філософських ідей,
хоча й переосмислених романтичним світосприйняттям. Сутність цих змін
безперечно пов’язана із впливом розвитку філософської думки того часу. Так,
риси романтизму знайшли своє найбільш повне вираження у творчості німецьких
романтиків, насамперед – Йенського гуртка (А. Шлегель та Ф. Шлегель, Л. Тік,
Ф. Гарденберг (Новаліс) та ін.).
Критикуючи сучасну цивілізацію як ворожий людині суспільний стан,
романтики протиставили їй світ феноменів, витворених художньою уявою, –
поетичні символи, містичні сновидіння тощо, бо у світі художніх образів, на їхню
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думку, людина звільняється від земного, буденного, віддається владі поетичної
імпровізації та інтуїції. На думку Ф. Шлегеля, усі філософські системи
взаємопов’язані та потребують ретельного вивчення кожної з них, задля більш
чіткого уявлення потужності їх взаємовпливів [227]. Він виокремлює п’ять
основних «видів» філософії: емпіризм, матеріалізм, скептицизм, пантеїзм та
ідеалізм [227]. На його думку, саме ідеалізм є насправді філософським видом,
решту піддає жорстокій критиці. Беручи до уваги основні тези засновника
романтичної філософії та інтерпретуючи їх у царину жанру ораторії, можна дійти
висновку, що, дійсно, ідеалізм якнайкраще відповідає головним семантичним
вимогам цього жанру; а саме – репрезентація комунікативної функції між
парафіянами і Богом, де основні парадигми філософії романтизму такі (за
Ф. Шлегелем):

інтуїтивне осягнення макрокосму
через мікрокосм
близькість до природи, що очищає
людину від «вульгарноматеріальних» інтересів

духовне самовдосконалення

соціальна рівність «рівних перед
Богом» людей

Рис. 1.1. Основні парадигми філософії романтизму
(за Ф. Шлегелем)
Ще одна гілка романтичної філософії, на наш погляд, мала досить вагомий
вплив на формування «романтичного» типу ораторії: це трансценденталізм, який
з’явився як форма протесту загального рівня культури в суспільстві та пропагував
ідеї духовного стану, що перебуває за межами фізичного та емпіричного і
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пізнанється лише через інтуїцію. Цей напрям філософії в той період неабияк
резонував із жанровим каноном ораторії, оскільки однією з його магістральних
ідей була соціальна рівноправність «рівних перед Богом» людей, яку, на думку
трансценденталістів,

необхідно

досягати

через

тотальне

духовне

самовдосконалення. А це, в свою чергу, є першочерговою соціальною функцією
ораторії.

Епоха романтизму

Жанр ораторія

Релігія. Філософія

Ідеалізм

трансценденталізм

Жанрові рішення
Архітектонічні

Архітектонічні зміни
• втрата
монументальності
• різномаїття
композиційних
форм

Драматургічні

Функціональні

Драматургічні зміни

Функціональні зміни

• розширення кола
сюжетів
• вільне трактування
біблійних текстів
• доповнення
драматургії
театральними
прийомами

• секулярізація
жанра
• соціальне
спрямування
(світська тематика)
• психологізація
сюжетів
(внутрішній світ
персонажів)

Рис. 1.2. Особливості романтичної ораторіїї
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Трансценденталізм, як одна з форм втілення романтичного гуманізму, не
міг не вплинути на жанр ораторії, оскільки знову простежується певний
ланцюжок взаємовпливів «мислитель – літератор – композитор», про що ми вже
згадували, коли мова йшла про внесок в історію жанру ораторії лібретистами
А. Дзено, П. Метастазіо, К. Броккесом. Маючи на меті усвідомити особливості і
масштаби змін жанру ораторії у взаємозв’язку з філософськими впливами
ідеалізму та трансценденталізму у творчості композиторів-романтиків, ми склали
схему, що унаочнює динаміку буття жанру ораторії у XIX ст . (див. рис. 1.2).
***
Підсумовуючи, слід зазначити, що більшість музикознавців не випадково
відносять ораторіальний жанр до синтетичного жанру, оскільки він акумулює в
собі слово і музику, світські та релігійні традиції, прихильність правилам та
композиційно-драматургічну
неповторним

авторським

свободу.

Кожна

прочитанням

ораторія

жанру,

є

унікальним

осмисленням

та

культурно-

історичних процесів у музичному універсумі.
1.3. Теоретичні проблеми вивчення жанру ораторії на сучасному етапі
Місце та значення жанру ораторії в системі концептуальних жанрів
найяскравіше охарактеризував німецький музикознавець і диригент П. Беккер,
коли у 1918 році, відповідаючи на запитання «що таке симфонія?», написав так:
«... симфонія для художника є способом спілкування за допомогою засобів
інструментальної музики з широким загалом. Художник, створив задум симфонії,
поряд із цим творить і ідеальне уявлення, яке активно сприяє його аудиторії»
[цит. за 150, с. 194].
«У минулі часи для цієї мети служили меси, страсті, ораторії. І дійсно, для
втілення історичних подій, проблем, ідей митці минулого зверталися до
монументальних жанрів, широких масштабів та великих форм. У музиці першої
половини XVIII століття це ще не могла бути симфонія: – естетичні та музичнотехнологічні передумови не були готові. Але це вже не могла бути й опера (або
головним чином опера): суспільно-історичні передумови для неї тоді не дозріли.
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Оперний театр був на той час дуже далекий від життя, скутий умовностями і
залежав від певного кола людей, які гальмували суспільний та художній прогрес.
Тоді на авансцену великого мистецтва вийшла ораторія» [там само].
Під час всебічного дослідження ораторії як жанру, виникає певне коло
проблем: незважаючи на величезні масштаби жанру, філософсько-релігійну
концепцію, історико-соціальну затребуваність, немає цілісної картини саме
теорії жанру ораторії, бо стосовно історії ситуація набагато краща. Однак,
ораторія актуальна і сьогодні, про що свідчать нові твори, у цьому жанрі,
особливо молодого покоління, а також вона зазнає бурхливого розвитку в східних
країнах.
У сучасному українському музикознавстві теорія жанру ораторії розкрита
не вповні, оскільки не існує новітньої наукової праці, присвяченої цьому жанру з
онтологічних позицій («образ людини» в історичній динаміці) та відповідно,
представленого як певна «жанрова картина світу», тобто система функцій і рівнів
моделювання світу зовнішнього (видимого) і внутрішнього (невидимого).
Фрагментарне вивчення жанру ораторії дає лише певну панорамність,
оскільки вивчення окремих історичних етапів розвитку, проблем еволюції жанру,
національних

ораторіальних

традицій,

різновидів

сюжетів,

особливостей

драматургії деяких ораторій, впливу соціокультурних та соціополітичних умов на
розвиток жанру – лише верхівка айсбергу. Щоби проникнути у глибинну основу
жанру ораторії, слід згадати теорію жанру загалом. Різні підходи до вивчення
жанру в музиці свідчать, як про складність самого явища, так і про його активне
багатоаспектне дослідження. Відомо, традиційний підхід пов’язаний із розглядом
жанру як класифікаційної категорії (М. Каган, О. Соколов називають її також
морфологічною [49, 174 відповідно]). В цьому випадку жанр продовжує
залишатися, насамперед, категорією видового та родового розподілу музики і в
цьому контексті також зосереджені праці Б. Асаф’єва [12], Л. Мазеля [97],
Т. Попова [139], С. Скребкова [172], В. Цуккермана [207].
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Другий напрямок пов’язаний із вивченням жанру як типологічної категорії
(подібний статус жанру акцентував Г. Поспєлов: «Жанри – явище не історично
конкретне, а типологічне» [141, с. 87]). При цьому власне жанр у контексті
розглянутого підходу виступає як «тип», «цілісна модель» (Т. Чернова) [211],
«матриця» (Є. Назайкінський) [122], «типологічне обґрунтування» (М. Михайлов)
[111], «жанровий архетип» (М. Арановський) [7]. Музичний жанр розглядається
музичною наукою і в комунікативному аспекті: тоді він слугує як як носій
інформації, «оповіщення», що нівелює кордони між поняттями твору і жанру.
Таке ствердження закладено в основу жанрової теорії А. Соколова, який приділяє
увагу трьом суб’єктам музичній комунікації: адресату (автору) – інтерпретанту
(виконавцю) – адресату (слухачу), і називає обов’язковим єднальним елементом
текст твору [174, с. 50].
Жанр є категорією музичної естетики, що позначає рід (вид) твору в межах
одного мистецтва, в тому числі і в музиці. Поняття жанру багатозначне, що
пояснюється ситуацією, яка склалась у музичній науці, за влучним зауваження
А. Сохора, суть якої полягає в тому, де «теоретики та практики єдиної думки в
тому, що жанр (відповідно до буквального значення слова) – це рід (вид,
різновидність, тип) музичних творів, але визначаються і класифікуються жанри
по-різному» [181, с. 232]. Отже, в музичній історії жанр ототожнюється з
різновидами музичних творів, які визначаються за різними ознаками, такими як
будова, склад виконавців, характер, особливості виконання тощо.
Б. Цуккерман розглядає жанр як тип музичного твору, який має певні
ознаки змісту, котрий пов’язаний із певним життєвим призначенням і типом
виконань [207]; А. Сохор доповнює це питання стосовно як умов, обстановки
виконання, вимогам яких об’єктивно відповідають твори, так і глибинного
вивчення будь-яких додаткових ознак (до яких належить форма, виконавчі засоби,
«поетика» тощо) або їх поєднання [181, с. 246].
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Л. Мазель зазначив, що музичні жанри – це роди та види музичних творів,
які історично склалися у зв’язку з певними життєвими призначеннями музики, з її
різними соціальними (зокрема, соціально-побутовими) функціями та різними
умовами виконання й уявлення музики [97].
Є. Назайкинський, в свою черегу, визначив жанр як «багатокомпонентну,
сукупну генетичну структуру, своєрідну матрицю, за якою створюється те чи
інше художнє ціле» [122, с. 94-95], розглядаючи його як типову модель твору, яка
відповідає за комунікацію. Безумовно, комунікативний контекст не є раз і
назавжди заданою схемою, вітм існує певний «кістяк», типовий для жанру
комунікативної структури, що складається з просторових умов музикування та
мережі різноманітних відносин, які зв’язують музикантів-виконавців та їх
слухачів [122, с. 97].
На сучасному етапі вітчизняної музикознавчої науки жанр, як категорія,
слугує розкриттю взаємозв’язків між позамузичними (зовнішньоми) чинниками
музичної творчості та його внутрішньо-музичною характеристикою.
Усе різноманіття теорій музичного жанру можна звести у три основні
групи: соціологічну, функціональну й об’єктивно-змістовну [за М. Бонфельдом,
21]. Першу концепцію жанру наводить А. Сохор, який вбачає в ньому реалізацію
«умов побутування музичного твору», другу – О. Соколов, вкладає в концепт
«жанр» «відношення родів», і третю – В. Цуккерман, який пов’язує жанр із
«фіксацією найрізноманітніших сторін людського життя через різні типи
музичної виразності».
Всі існуючі нині жанрові типології та класифікації в музиці вказують на
специфіку і поліфункціональність жанру, при цьому різноманіття його функцій
можна умовно розділити на три групи (використано модель Є. Назайкінського):
комунікативні (пов’язані з організацією художнього спілкування), тектонічні (які
стосуються будови музичної форми) і семантичні (із власним змістом, відмінним
від конкретного твору) [122, c. 96]. Однак слід пам’ятати про те, що в чистому
вигляді жанрові функції не існують і жанр у музиці в чистому вигляді – це
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абстракція, оскільки він виявляється в конкретному музичному творі, тому
«теорію жанру завжди хочеться доповнити» (М. Арановський) [5].
Музика міцно пов’язує всі сфери життєдіяльності людини, породжуючи
безліч жанрів, знання семантичних особливостей яких сприяє адекватному
сприйняттю музичних феноменів. Слід зазначити, що без спеціального навчання
складно сприйняти інформацію, що міститься в музичному творі, сенс якого, по
суті, є невичерпним. Більш того, процес кодування в музиці характеризується
деякою неповнотою, тому що неможливо повністю «перевести» музичне в нотний
текст, адже, крім основного смислу музичних феноменів, є конотативні
співзначення.
Отже, жанр змінюється разом із музичною картиною світу, але залишається
форма, в якій він втілюється. Можна сказати, що еволюція жанру нерідко
призводить

до

його

переосмислення.

Тому,

розглядаючи

жанр

як

загальноестетичну категорію, слід згадати, що він має свою історію, де впродовж
тривалого часу відбувалися постійні точки перетину з поняттями роду, виду і
стилю, що стало предметом аналізу теоретичних досліджень І. Нальотової [123],
В. Переверзєва [136] та ін. Є. Назайкінський у роботі «Стиль і жанр в музиці»
посилається на перший теоретичний опис і класифікацію жанрів, що містяться в
трактаті Іоанна де Грохео (ХІV ст.) [122]. Надалі такі наукові дослідження були
продовжені

Б. Асаф’євим

А. Сохором [182],

[12],

С. Скребковим

Л. Мазелєм
[172],

[98],

Т. Поповою

В. Цуккерманом

[139],
[207],

Л. Шаповаловою [213, 214], А. Коробовою [69-71] та ін. Попри ґрунтовну
розробку теорії жанрів, як і раніше, залишаються нерозв’язаними деякі питання,
зокрема, зв’язок творів зі стилем і жанром, виявлення ролі жанру в процесі
перетворення образу в символ, зв’язок жанру і змісту, взаємодія жанрів у
музичному творі.
Деякі автори для позначення більш крупної або більш глибинної жанрової
спільності вдаються до поняття «жанрового архетипу» (М. Арановський). Саме
слово архетип у перекладі з грецької – початок, принцип, що можна розуміти і як
першооснову, і як щось головне, що закладено в жанрі. В одній із робіт
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М. Арановського з категорією жанру також пов’язане поняття «генетичного
коду», який інтерпретується тут як зміст пам’яті жанру. Стаття М. Арановського є
розгорнутим і глибоким дослідженням, де автор задається питаням «що пам’ятає
жанр» і який «генетичний код» вносить він із собою в музичний твір, оскільки
центральну проблему жанру автор позначає як «проблему сталого типу твору» [7,
c. 7]. У цьому випадку ці поняття, дійсно, інакше висвітлюють характер жанрових
референцій творів, ніж категорії «жанрового канону», «норми», перемикаючи
увагу від зовнішнього «імперативу» на внутрішній потенціал і потребу
породжувати різні типи історичного існування жанру.
М. Арановський прагне виявити стійку структуру жанру як його інваріант,
що забезпечує існування «жанрової парадигми», «вертикально» об’єднує
конкретні твори [7, c. 7-9]. За М. Арановським система ознак утворює структуру
жанру в поєднанні зовнішньої та внутрішньої її сторін. Зовнішня, що стикається з
реальним

світом,

висловлює

онтологічну

сутність

жанру,

визначаючись

соціальним контекстом і ситуаційною функцією. Внутрішня структура є носієм
«генетичного коду» жанру, і «виконання закладених в ній умов забезпечує
відтворення жанру в новому тексті» [7, с. 35]. В умовах постмодернізму поняття
«генетичної пам’яті» жанру набуває особливого змісту й актуальності.
У другій половині XX століття, в епоху краху класичних канонів, втрати
цілісності і стійкості стилю і жанру, музичне мистецтво знаходить нові
жанроутворювальні шляхи. Ламаються стереотипи, розмиваються звичні жанрові
кордони, відкриваються нові жанри, в яких ледь вгадуються обриси попередніх.
На перший план виходить інновація як установка культури. Серед наслідків цього
процесу є, на думку М. Лобанової, проникнення в музику жанрового
експерименту [90, с. 75]. Крім того, жанр-рід втрачає типологічну стійкість і стає
явищем множинним, розростаючись до «наджанру» або надає можливість
множинного прочитання циклічної форми [90, с. 62].

63

О. Соколов трактує жанр як «вид музичного твору, що виникає у
відповідності з певною функцією (життєвою або художньою)». Наприклад, для
характеристики чисто художнього відображення дійсності О. Соколов виділяє
сферу монофункціонального мистецтва, а для характеристики інших видів
людської діяльності використовує сферу біфункціонального мистецтва. Первинну
диференціацію музики визначають її стосунком, з одного боку, до інших видів
мистецтва, і з другого боку, – до іншої людської діяльності, що розуміється в
цілому як щось єдине, як сфера «немистецтва» [175, с. 200]. У результаті
диференціації О. Соколов виділяє чотири основні роди музики, де до сфери
монофункціональних мистецтв приєднується рід чистої і взаємодійної музики, а
до сфери біфункціонального мистецтва – рід прикладної і прикладної
взаємодійної. Ці основні роди музики не вичерпують усіх її можливих естетичних
модифікацій, тому він виділяє ще два роди, що займають проміжне положення, а
саме: програмна і культова музика [175, с. 201].
Цікаво, що спочатку О. Соколов жанр ораторії відносить до культової
музики: «Жанри, пов’язані з особливими подіями культового життя: кантати,
ораторії та пасіони – відрізняються загалом набагато більшою свободою побудови
і різноманіттям компонентів (від хоралу і речитативу до арій, хорів і симфонічних
розділів)». Згодом О. Соколов зараховує цей жанр до сфери змішаних,
прикордонних явищ музики: «... ораторія, що має сюжет і побічно втілює
драматичне начало, була ніби заздалегідь схильна до перетворення в суміжний
жанр, що незабаром і реалізувалося всередині роду взаємодіючої музики» [там
само]. Отже, за концепцією О. Соколова ораторія – це складний синтетичний
жанр, що належить до словесного сімейства, взаємодійного роду і виконує
функцію чисто художнього методу відображення дійсності і впливу [175, с. 202].
Виклад теорії ораторії буде неповним, якщо не звернутися до праць таких
дослідників, як Е. Розен та інших праць О. Соколова, присвячених ораторії.
Зокрема, вище вже наведено думку Е. Розенова про близькість ораторії до меси,
насамперед через прагнення до «глибокого і піднесеного прояву духу» [150, с.
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16]. Твердження, що на ранньому етапі свого існування ораторія, подібно до
опери, супроводжувалася сценічною дією, наводить на думку про спіралеподібну
еволюцію жанру, адже в XIX–XX ст. ораторія знову починає використовувати
сценічні можливості. О. Соколов визначає «найважливіші типові риси ораторії:
монументальність і сюжетність», які, на думку дослідника, є основою для
розуміння специфіки жанру у всьому різноманітті та складності його конкретних
проявів: «Однак у цілому, за численних точок перетину з оперою жанр
залишається епічним і обидві його найважливіші ознаки впливають одна на одну:
монументальності та об’ємності фонізму співзвучні неспішність оповіді та
відчуття епічної дистанції, різноплановості художнього часу» [175, с. 200].
Підсумком аналітичних роздумів дослідника стає думка про специфічну
функцію ораторії в системі музичних жанрів, що проявляється в можливості
втілення

сюжету

«...

з

набагато

більшою

конкретністю,

об’ємністю

і

багатомірністю, ніж у програмній музиці, але без предметно-сценічної
матеріалізації, а тільки в плані інтонаційного співпереживання» музика [175,
с. 201]. Звідси випливає наступна проблема – проблема вивчення сюжетів, що
обиралися для ораторій.
Розглядаючи коло проблем, пов’язаних з ораторіальними сюжетами, та їх
ступінь вивченості в науковій літературі, передусім необхідно згадати теорію, яка
полягає у диференціації поезії на роди (епос, лірика, драма), та їх співвідношення
у музичному жанрі. Як відомо, в основі аристотелівської класифікації лежить
теорія наслідування (мімезису). Про це Аристотель пише в «Поетиці»:
«Наслідувти в одному й тому ж та одному й тому ж можна, розповідаючи про
подію як про щось окреме від себе, як це робить Гомер, або так, де той, що
наслідує, залишається сам собою, не змінюючи свого обличчя або представляючи
всіх зображуваних осіб як діючих, і діяльних» [цит. за: 266, с. 17]. Саме в таких
відмінностях полягає будь-яке наслідування, як було зазначено на початку, саме
ув засобі (предметі) та способі.
Оскільки ораторія в синкретичній єдності зі словом, доцільно виокремити її
приналежність до будь-якого роду. Для цього слід простежити, які сюжети
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обирали для створення композиторами ораторії, оскільки в науковій літературі
відомості про це достатньою мірою мають фрагментарний характер (І. Горна [31],
М. Вороніна [28], О. Криворукова [79]). Спочатку ораторія заявила про себе як
особлива форма осягнення істини через біблійне слово: наприклад, ораторія
«Душа й тіло» Е. де Кавальєрі на сюжет Манні, яку вважають першим зразком
жанру, було створено на авторський сюжет, втім за характером близьким до
Святого Письма – про це свідчить його наочність, повчальність, онтологія. Цей
твір уже вирізнявся розгорненим сюжетом з переважанням наративності над
дієвістю. Саме слово logos – символізувало ідеальне, початок, формувало почуття
історичного руху. Подальший розвиток жанру демонструє перевагу сюжетів, які
будуються на поетичних текстах, запозичених із біблійних джерел (ораторії
Дж. Ф. Анеріо, Дж. Каріссімі, Ф. Фогджея, О. Каталані, П. Тардіті, С. Ланді,
Л. Вітторіо).
Можна вважати, що на цьому етапі розвитку жанру біблійну культуру
розуміли «як сховище уявлень і образів, сформованих разом з античним
надбанням і древньою національною спадщиною, як тип мислення, як
стилістичний шар, як синтаксис», за визначенням К. Бердєннікової [18, с. 19].
Інакше кажучи, в епоху бароко склалася певна система трактування біблійного
сюжету ораторії: від втілення сакральної істини (проповідь) до простої ілюстрації
акту милосердя або будь-якого іншого акту з арсеналу християнських чеснот, які
на цей час уже були усталеними та звичайним. Саме на них ґрунтується
християнська релігія з усіма її численними розгалуженнями.
Для дослідження жанрового канону (предмету нашої наукової праці) вагоме
значення має співвідношення двох фундаментальних дефініцій «сюжет» та
«жанр» у внутрішній структурі ораторії, які дають змогу диференціювати їх
взаємозалежність та розглянути як «інструменарій» мобільності та гнучкості
жанру. Оскільки сюжет ораторії та його впорядковані функції та принципи є
«основою основ» цього жанру (бо найчастіше саме сюжет диктує форму ораторії),
розглянемо його різновиди як систему.
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Незважаючи на вагомість сюжету як параметру жанрового канону,
спеціальних праць щодо класифікації ораторіальних сюжетів (їх типізації) не
вдалося знайти. Тому одним із завдань нашого дослідження названо створення
системи типових ораторіальних сюжетів. В основі такої типології може бути
закладено декілька методологічних підходів, але нас цікавить саме семантика
сюжету. Такий спрямований на змістовний рівень погляд дозволяє виокримити
наступні групи ораторіальних сюжетів.
Таблиця 1.3
Типізація ораторіальних сюжетів із прикладами
Сюжети та образи Старого Заповіту
Створення світу – ораторія «Створення світу» Й. Гайдна.
Життя перших людей – ораторії «Загублений рай» Фр. Шнайдера, «Загублений
рай» А. Рубінштейна, «Адамів плач» А. Пярта.
Каїн і Авель – ораторії «Авель» Т. Арна, «Смерть Авеля» М. Гайдна, «Каїн»
Т. Раду, «Смерть Авеля» Ф. Рюнгенхагена, «Каїн» М. Ценгера.
Всесвітній потоп – ораторії «Потоп» Й. Гунке, «Всесвітній потоп» К. СенСанса, «Всесвітній потоп» Г. Доніцетті, «Земля і небо» Р. Глієра.
Вавилонська вежа – ораторії «Вавилонське стовпотворіння» А. Рубінштейна,
«Вавилонська вежа» М. Франка, «Падіння Вавилона» Л. Шпора.
Покликання Авраама – ораторії «Авраам» П. Ліндпайнтнера, «Авраам»
А. Блюмнера, «Авраам» К. Мангольда.
Йосип та його брати – ораторія «Йосип та його брати» Г. Генделя.
Земля обітована – ораторії «Ізраїль у Єгипті» Г. Генделя, «Земля обітована»
Ж. Массне.
Скрижалі Мойсея – ораторії «Закон Мойсея з Синаю» С. Нойкомма,
«Позбавлення Мойсея» П. Ліндпайнтнера, «Послання Мойсея» К. Крейцера,
«Мойсей» А. Шмітта, «Мойсей» Ф. Лахнера, «Мойсей із Синаю» Л. Дробиша,
«Мойсей» А. Рубінштейна, «Мойсей і Арон» А. Шенберга.
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Сюжети та образи Нового Завіту
Народження Христа – ораторії «Поклоніння волхвів» Ф. Ріса, «Народження
Христа» Ф. Шнайдера, «Різдвяна ніч» К. Херінга, «Марія – Мати Господня»
К. Кемптена, «Пісня волхвів» М. Бруха, «Дитинство Христа» Г. Берліоза.
Іоанн

Хреститель

–

ораторії

«Явлення

Христа»

Г. Кюстера,

«Іоанн

Хреститель» Ю. Леонхарда, «Іоанн» І. Хагена, «Одкровення св. Іоанна»
Г. Фінке, «Іоанн Хреститель» Ф. Гаста, «Іоанн Хреститель» К. Леве, «День
Іоанна Предтечі» А. Маркса.
Творені чудеса – ораторії «Зцілення сліпонародженого» К. Леве, «Юнак з
Наїну» П. Ліндпайнтнера, «Воскресіння Лазаря» К. Леве, «Лазар» Ф. Шуберта.
Тайна вечеря – ораторії «Братерня трапеза апостолів» Р. Вагнера, «Апостоли»
Е. Елгара.
Страсті Господні – ораторії «Останні дні» Й. Ейблера, «Вік життя»
Е. Зайдельмана, «Вогняний хрест» М. Бруха, «Христос – вісник миру»
К. Наумана, «Христос-Спаситель» Е. Ріхтера, «Останні години Спасителя»
Л. Шпора, «Останні години Спасителя» Л. Дробіша.
Воскресіння та вознесіння Христа – ораторії «Христос» А. Рубінштейна,
«Христос»

Ф. Листа,

«Воскресіння

і

вознесіння

Ісуса»

К. Цельтера,

«Воскресіння» Г. Генделя, «Вознесіння Ісуса Христа» Г. Лорцинга, «Христос на
Оливковій горі» Л. ван Бетховена.
Персоніфіковані біблійні сюжети
Ораторії «Есфір», «Дебора», «Гофолія», «Самсон», «Семела», «Валтасар»,
«Іуда Маккавей», «Соломон», «Теодора», «Ієвфай» Г. Генделя, «Фараон»
Ф. Шнайдера, «Павло» Г. Мюлинга, «Рут» А. Шмітта, «Рут» К. Еккерта,
«Апостол Філіп» К. Леве, «Хіоп» Е. Отто, «Авесалом» Ф. Шнайдера, «Павло»
Г. Елькампа, «Павло» Ф. Мендельсона, «Аваддон» Г. Мюллінга, «Давид»
К. Херинга,

«Валтасар»

Г. Мюллінга,

«Юдиф»

К. Еккерта,

«Давид»

Г. Мюллінг, «Ілія» Ф. Мендельсона, «Хіоп» К. Леве, «Аарон» А. Гессе, «Давид»
Ф. Райсигера,
68

«Саул»

Ф. Хіллера,

«Ієфта»

К. Райнталера,

«Авраам»

К. Манггольда,

«Валтасар» К. Рейнеке, «Святий Петро» Ю. Бенедикта, «Хіоп» Б. Клайна,
«Дочка Ієфти» І. Классинга, «Давид» Б. Клайна, «Ребекка» Ф. Хіллера, «Марія
Магдалена» Ж. Массне, «Єва» Ж. Массне, «Рут» С. Франка, «Суламіф»
А. Рубінштейна, «Цар Давид» А. Онеггера
Міфологічні сюжети
Ораторії «Ацис, Галатея та Поліфем», «Юпітер в Аргосі», «Геракл»
Г. Генделя, «Боніфацій» К. Дробіша, «Рай і Пері» Р. Шумана, «Святий Галлус»
К. Грайта, «Королева Мая» В. Штерндале-Беннета, «Вінфрід» К. Енгеля,
«Мандри Рози» Р. Шумана, «Ундіна» Ю. Бенедикта, «Водяний» Р. Вюрста,
«Прекрасна Єлена», «Одіссей» М. Брух, «Боніфацій» А. Ф. Баха, «Семеро
сплячих» К. Леве, «Едіп» І. Стравінського, «Антігона» А. Онеггера
Історичні сюжети:
Ораторії «Генріх Птахолов» Ф. Вюльнерв, «Лютер у Вормсі» Л. Майнардуса,
«Костянтин»

В. Бірлінга,

«Густав

Адольф»

М. Бруха,

«Битва

гунів»

К. Цельтера, «Віттекінд або Торжество Віри» К. Мангольда, «Саксонське
хрещення» Г. Заттлера, «Гутенберг», «Іоанн Гус» К. Леве, «Річард Левове
Серце» Ю. Бенедикта, «Перша Вальпургієва ніч» Ф. Мендельсона, «Христофор
Колумб» Д. Мийо, «Жанна д’Арк на вогнищі» А. Онеггера, «Нагасакі»
А. Шнитке, «Київські фрески» І. Карабиця
Агіографічні сюжети
Ораторії «Свята Цецилія» Ф. Ліста, «Прекрасна Мелузина» Х. Хофмана,
«Свята Цецилія» Ф. Рюнгенхагена, «Легенда про святу Єлизавету» Ф. Листа,
«Свята Людмила» А. Дворжака, «Мрії Геронтія» Е. Елгара
Сюжети абстрактного та трансцендентного світосприйняття
Ораторії «Пори року» Й. Гайдна, «Сила пісні» А. Ромберга, «Господь і Природа»
Дж. Мейєрбера,

«Вік

життя»

Е. Зайдельмана,

«Урочистості»

К. Леве,

«Останні дні світобудови» Л. Шпора, «Чотири віки Людини» Ф. Лахнера,
«Сила Віри»
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Ф. Ріса, «Пори дня» Е. Келера, «Час свята врожаю» Ф. Пойсла, «Час і
Вічність» Ш. фон Вартензе, «Вічна Батьківщина» Г. Кюстера, «Години дня»
Ф. Коха, «Заповіді блаженства» С. Франка, «Світло життя» Е. Елгара,
«Крики миру» А. Онеггера, «Нескінченне» П. Хиндемита, «Танець мерців»
А. Онеггера
Вказані групи сюжетів охоплюють найбільш поширені та затребувані в
композиторській практиці «фабули». З історіографічної точки зору можна
сказати, що для кожного певного періоду розвитку жанру були характерні ті чи
інші сюжетні пріоритети. Але загалом усі сюжетні коливання жанру ораторії
вкладаються у запропонований нами поділ на тематичні групи.
Саме сюжет лягає в основу наступної проблеми вивчення жанру ораторії,
яка пов’язана із внутрішньою жанровою класифікацією ораторії.
У цьому контексті слід згадати творчість Г. Ф. Генделя, автора 32 ораторій,
творця нового типу англомовної ораторії, яка стає класичним зразком та новою
точкою відліку в подальшій еволюції жанру. Така кількість ораторій потребує
класифікаційної рефлексії, яка найяскравіше проявилась в англомовному
музикознавстві. Так, один з найбільших генделезнавців П. Х. Ланг, визначаючи
більшість ораторій Г. Ф. Генделя як трагедії, порушив питання про унікальність
низки його ораторій як жанру, близького до зразків давньогрецької трагедії Есхіла
і Софокла [266]. Про долю Самсона, наприклад, говорить, що його «трагедія
жахливо грандіозна», «її сюжет не виходить за межі долі героя (...) кінець твору є
гнітючим у своїй трагедійності» [266, с. 397].
У. Дін в цілому розподіляє ораторії Г. Ф. Генделя на драматичні і
недраматичні, деякі з них визначає як трагедії, наприклад, ораторію «Саул» [244,
с. 97] або відзначає загострення моральної проблематики в трагічний бік, як у
«Теодорі» [там само]. Підставою для такого трактування він вважає загальну
етичну концепцію творчості Г. Ф. Генделя, яка полягає в ідеї «жорсткого
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протистояння людини зі своєю слабкістю», що, на думку дослідника, «лежить в
основі найбільших трагедій» [там само, с. 398].
Р. Роллан виявляє в ораторіях Г. Ф. Генделя певну об’єднавчу властивість:
«вони є ще більш, ніж опери, музичними драмами», а «пристрасті і душі»
зображуються «драматично» [153, с. 397]. Його позиція близька до думки
Ч. Кадворфа: «Багато в чому генделівська ораторія набагато більш драматична,
ніж генделівська опера» [там само].
Так само вважає й Е. В. Діксон, визначаючи біблійні ораторії Г. Ф. Генделя
як «… опери у всьому, крім назви; оперна манера гри, оперні співаки – і в їх же
театрах. Була відсутня лише сценічна постановка» [246, с. 170].
В. Зигмунд-Шульце у своїх ранніх роботах поділяв ораторії Г. Ф. Генделя
на «ідилічні, гімнічні, скорботні, драматичні, лірико-епічні та хорові драми» [265,
с. 315], а згодом підсумовував їх у дві підгрупи, які визначаються переважанням
«ліричного або драматичного елемента» [цит. за 67, с. 17].
Д. Берроуз з приводу класифікації ораторій Г. Ф. Генделя, який кожному
окремому твору надає стислу та влучну характеристику: «Соломон» і «Сусанна» –
«людські драми» [241, с. 323]; «Феодора» – «людська драма, яка вирішує
особисті, релігійні та політичні проблеми» [там само, с. 335]; «Ораторія на
випадок» – «недраматична ораторія» [там само, с. 289]; «Іуда Маккавей»,
«Олександр Бал» і «Ісус Навин» – «переможні ораторії» [там само, с. 293, 318,
319]; «Ієвфай» – просто «драма» [там само, с. 355], «Есфір» – «драма в життєвому
обличчі» [там само, с. 166]; «Ацис і Галатея», «Геракл» – «музичні драми» [там
само, с. 278]. Але так чи інакше, кожна стисла характеристика, якою Д. Берроуз
наділяє ораторії Г. Ф. Генделя, містить в собі вказівку на драму, яка і є
своєрідною точкою відліку жанру.
Таке ж фрагментарне бачення ми спостерігаємо в Р. Стретфілда, оскільки
він, як і Д. Берроуз, визначає кожну ораторію Г. Ф. Генделя окремо. Але в цілому
виявляє якусь динаміку від ранніх творів до пізніх, що наближаються до
давньогрецької трагедії [268, с. 303]. «Геракла» дослідник вважає «швидше
оперою, ніж ораторією» [там само, с. 310]. Наприклад, ораторію «Сусанна» він
71

сприймає як «… картини сільського життя в тихих помірних тонах» [там само,
с. 319], а «Валтасар» з точки зору драми, на його думку, являє невеликий інтерес
[там само, с. 310].
Деякі дослідники у питаннях класифікації ораторій Г. Ф. Генделя зважають
на їх літературні основи. Зокрема, П. Янг вважає кожну ораторію «своєрідним есе
щодо втілення різних граней людського характеру» [273, с. 181]. Разом з тим,
ораторію «Саул» дослідник відносить до найбільш епічного на ті часи в Англії
твору, який також є і «драмою страждань» [там само, с. 91].
Дж. Ларсен розподілив усі ораторії Г. Ф. Генделя на «біблійні та
небіблійні». Перші складаються з героїчних та оповідних, другі – з концертних,
кантатних і міфологічних [256, с. 366]. Однак загалом, як ми переконалися, у
визначеннях жанру та його класифікації генделівських ораторій єдності думок
немає. Тут існує безліч трактувань з незрозумілими критеріями. Кількість
накопичених визначень щодо генделівських ораторій свідчить про досить вільне
трактування жанру і, зокрема, його трагічних зразків.
Більш сучасні наукові джерела також демонструють вибірковість та
«вузькопрофільність» під час розгляду питань щодо сюжетів ораторій та їх
інтражанрової класифікації за сюжетними ознаками. Серед них слід згадати
дисертацію Д. Волова «Ораторії Генделя на християнські сюжети: жанрова
природа і національні традиції» (Москва, 2010), дисертацію О. Криворукової
«Ораторії на різдвяний і страсний сюжети останньої чверті ХХ сторіччя в аспекті
діалогу традицій» (Харків, 2009), дисертацію М. Вороніної «Особливості
трактування євангельських сюжетів у французькій ораторії другої половини ХІХ
ст. крізь призму історії жанру («Дитинство Христа» Г. Берліоза та «Марія
Магдалина» Ж. Массне)» (Київ, 2017) та численні статті Г. Калошиної
«Французька ораторія ХIХ–ХХ століть: від Берліоза до Жоліве і Мессіану» (2009),
«Релігійно-філософський театр Клоделя-Мійо: на шляху до містерії» (2009),
«Жанрові особливості та концепція ораторії С. Франка «Заповіді блаженства»
(2014) та ін.
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Зауважимо, що проблеми жанрових взаємодій розглядаються на рівні
синтезу жанрів різних видів мистецтв, а також взаємодії власне музичних жанрів.
З позиції сьогодення очевидно, що жанрова система має таку іманентну рису, як
мінливість, що проявляється в її чутливій реакції на будь-які зрушення, зміни
суспільного характеру, тим самим ускладнюється та адаптується під вимоги часу.
Зі змінами навколишньої дійсності інакше мисляться і способи її відображення.
Виокремлення жанру (особливо такого фундаментального, як ораторія) або його
поєднання з іншими жанрами відбувається у результаті змін у кожному із
жанроутворювальних факторів.
З виокремленням мистецтв із первісного синкретизму у древніх греків
формується уявлення про мистецтво як диференційовану цілісність, що
складається з різних, але взаємопов’язаних і споріднених видів. Перше
дорефлективне вираження уявлення про мистецтво та його структуру дістало в
грецькій міфології – у міфі про Аполлона та його музах. Характерно, що спершу
була при ньому одна муза, потім їх стало три і, нарешті, дев’ять муз, які, як це
бачимо у Гесіода, отримали «спеціалізацію», стали патронесами певних видів,
родів і жанрів мистецтв. А сам Аполлон став Мусагетом, тобто керівником муз,
богом «світової гармонії і художнього оформлення світу й життя» [94, с 209].
З плином часу складалися види мистецтв із їх жанровим діапазоном,
викристалізовувались провідні жанри, які й надалі продовжують свою еволюцію,
набуваючи нових якостей та інтенцій. З цього приводу слід згадати працю
О. Вальцета «Взаємовисвітлення мистецтв» [271], в якій розглянуто літературу, як
історію словесного мистецтва в комплексі з іншими культурними сферами,
наголошено на її спільних елементах і виражальних засобах, як із часовими, так і з
просторовими мистецтвами (при цьому він заперечує гессінгове категоричне
розмежування цих мистецтв і підкреслює співвідношення та зворотність часу і
простору в мистецтві) [271]. Все це безпосередньо стосується й ораторіального
жанру, в якому «генетично» закодовано багатоплановість, складність структури
та тенденція до суміжності з іншими жанрами та видами мистецтв.
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Отже, архітектоніка, метафори та символи, поетика й риторика ораторії
поєднані у триєдність «слово – інтонація – масова рефлексія», але водночас вони
відображають і над словесний – «метафізичний» – зміст, що виявляє гомогенність
з мовою інших мистецтв, семантику їх художньої відповідності і співвідношення
з їх образами й символами, метафорикою й риторикою, які артикулюються
іншими виражальними засобами, іманентними до цих жанрів або мистецтв.
Щодо взаємодії музичних жанрів, то слід зазначити, що найактивніше цей
процес відбувався, починаючи з ХХ ст. Найбільшої жанрової трансформації
ораторія зазнала у ХХ – ХХІ століттях Ораторія піддалася найпоширенішій
тенденції в композиторській практиці цього історико-стильового часу – синтезу
жанрів (див. дисертацію Шаповалової [213]).
Серед науковців, які пильно відстежували цю тенденцію в жанрі ораторії,
варто назвати Г. Калошину [54], М. Лобанову [90], Л. Мазеля [98], А. Сохора
[181]. У своїх працях вони розглядають процес виникнення творів, в яких
поєднуються риси та ознаки декількох жанрів. Необхідно також зазначити, що
поєднання декількох жанрових інваріантів в умовах одного твору отримало
велику кількість визначень, серед яких слід підкреслити наступні поняття:
«жанрова взаємодія» (А. Сохор [181]), «жанровий мікст» (Г. Калошина) [54],
«синтез жанрів», «жанрова мутація» (В. Холопова [201], А. Цукер [207]),
«змішаний жанр», «жанровий експеримент», «антижанр», «трансформацію
жанру» (М. Лобанова [91]), quasi-жанр (Л. Шаповалова [213]). Під різними
назвами ховається нова якість інтонаційності – поєднання кількох жанрів у межах
драматургії одного твору, в якому специфіка кожного з них втрачає свою силу,
що, у свою чергу, викликає народження нового жанрового утворення, в якому діє
вже не повна модель жанру, а його «інтонаційна проекція» – жанровість.
Слід зазначити, що програмна назва починає поступатися перед жанровим
ім’ям твору, оскільки саме жанр виконує комунікативну функцію. Композитора
цікавить, насамперед, фактор оригінальності трактування змісту жанру, а вже
потім власне його традиція.
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Проблеми вивчення радянської ораторії. Історія радянської музики тісно
пов’язана з соціально-політичними подіями тих часів: важкий процес побудови
«нової» держави потребував негайної рефлексії: тільки щось трапилось, одразу
мала «пролунати» творча «відповідь» з неодмінно позитивним та одіозним
світобаченням. Це були так звані гуманітарні опори тоталітарної державності. Їх
особливістю стала штучно створена та масово насаджена принципово інша
система цінностей атеїстичного порядку (кардинально відмінна від християнських
устоїв, на яких базувалася ораторія впродовж тривалого часу свого існування), де
відбувається підміна найважливіших концептів:

Бог

Вождь (Ленін, Сталін та інші)

Людина як особистість
Біблія

Робітничій клас

Наукові праці К. Маркса та Ф. Енгельса

Рис. 1.3. Концептуальна трансформація системи цінностей жанру
ораторії
Така категорійна деформація, підсилена жорсткою цензурою та контролем
над творчою роботою композиторів, спричинила симптоматичну появу творів:
перша радянська ораторія «Шлях Жовтня» (створена колективом авторів, що
належали до спілки ПРОКОЛЛ5), «Кантата до ХХ-річчя Жовтня», «Заздоровниця»
С. Прокофьєва, кантата «Поема про Сталіна» А. Хачатуряна та інші. Необхідно

5

ПРОКОЛЛ – композиторський колектив зі студентів Московської консерваторії, створений у 1925 році, до складу
якого увійшли А. Давиденко, В. Бєлий, Б. Шехтер, М. Коваль, Н. Чемберджи, З. Лєвіна та інші.
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розуміти, що твори, створені на таку тематику, написано виключно на
замовлення, а в деяких випадках – під примусом. Оскільки релігійну тематику
було заборонено, композитори звертались до історичних сюжетів: ораторії «Мінін
і Пожарський, або Звільнення Москви» С. Дегтярева, кантата «Олександр
Невський» С. Прокоф’єва, симфонія-кантата «На полі Куликовому» Ю. Шапоріна,
ораторія «Емельян Пугачов» М. Коваля.
Слід вказати на нерівномірність розвитку ораторіального жанру у різних
географічних куточках Радянського Союзу. У ті ж 20–30-ті роки ХХ століття,
коли у Москві «співають заздоровні слова вождю», в Україні ми бачимо зовсім
іншу картину. У цей час створено національно-означені кантати К. Стеценка «У
неділеньку святую» на слова Т. Шевченка та «Єднаймось» на слова І. Франка,
«Хустина»

Л. Ревуцького

на

слова

Т. Шевченка,

кантата

«Заповіт»

Б. Лятошинського на слова Т. Шевченка.
В інших країнах СРСР, на жаль, такого потужного розвитку професійної
музики, як в Україні, не відбулося: Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія,
Азербайджан, Казахстан, країни

Прибалтики

–

усі

вони обмежувалися

скандуванням патріотично-одіозних масових пісень та плеканням місцевого
фольклору в усіх його проявах.
Друга світова війна трохи змінила кут зору на загальнолюдські цінності, і на
зміну тріумфальним та історико-епічним сюжетам приходять героїко-патріотичні.
Наприклад, ораторії «Народна священна війна», «Чкалов» М. Коваля, «Полтава»
Д. Васильєва-Буглая. Зі споріднених жанрів можна навести такі приклади:
монументальні кантати «Реквієм пам’яті героїчних бійців, які життя своє на полях
битв поклали під час Великої Вітчизняної війни» А. Пащенко, «На берегах
Волхова» М. Чулаки, «Народні месники» Д. Кабалевського.
Як бачимо, у творах кантатно-ораторіальних жанрів зникають міфологічні
архетипи тоталітаризму: у тінь відходить тема вождя, а на перший план виходить
волелюбний народ, який прагне свободи. І. Воробйов доречно характеризує цей
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період

таким

чином:

«…ідеологічна

риторика

корегується

життєвою

актуальністю…» [27, с. 299].
Характеризуючи сюжетику ораторій радянського періоду, слід згадати про
ще одну латентну сюжетну лінію: це світ алегорій та метафор, де, як і у творах
І. Крилова, під личинами повсякденних персонажів ховаються та висміюються
недоліки тоталітарної системи. Саме про це пише І. Воробйов: «…паралельно із
зовнішнім сюжетом, який має прямий стосунок до реальних подій, існував і
внутрішній, міфологічний, який розкриває центральні символи тоталітарного
міфу в їх єдності: вождь – партія – народ» [27, с. 305].
Певною мірою поступова реабілітація традицій духовної музики почала все
ж таки проявлятися (пікової точки цей процес досяг у так звані часи застою –
1964–1986 рр.). Коли відкотилася хвиля відносної демократизації хрущовської
відлиги, прийшла нова хвиля, яка принесла на своєму гребені таке культурне
явище, як дисидентство.
У музиці цей період став часом композиторів-шістдесятників, вони у
музичному мистецтві перебували в повному авангарді сучасних мистецьких
подій: це були групи молодих композиторів, котрі шукали форми інакомислення у
звуках. Саме тоді виникають «Реквієм» А. Караманова, «Поеторія» Р. Щедріна,
«Сказання

про

пугачівський

бунт»

Ю. Буцка,

метацикл

«Пори

року»

Р. Леденьова, ораторія «Бунт» К. Баташова та багато інших вельми цікавих творів.
В Україні першими на нову ситуацію зреагували письменники. З позицій
розширеного

трактування

методу

соціалістичного

реалізму

написано

автобіографічну повість О. Довженка «За ширмою», поеми «Розстріляне
безсмертя», «Мазепа» та повість «Третя рота» В. Сосюри, «Дикий мед»
Л. Первомайського, роман Г. Тютюнника «Вир». У поезії та прозі активно
працювали

В. Симоненко,

М. Руденко,

Л. Костенко,

Д. Павличко,

М. Вінграновський, Р. Лубківський, Ю. Мушкетик, І. Чендей, І. Драч, В. Шевчук.
Природньо, що слідом за ними відгукнулись і композитори, а також досить
логічно, що їх «відповідь» прозвучала саме у тих музичних жанрах, де превалює
слово. Музичне мистецтво збагатилося такими творами, котрі близьки до
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кантатно-ораторіальних жанрів (бо саме вони цікаві для нашого дослідження):
мелодрама для читця, хору, органа і великого симфонічного оркестру «Море»
Л. Грабовського, симфонія на біблійну тему «Стабіліс» для сопрано и камерного
оркестру В. Годзяцького, кантата для сопрано та камерного оркестру «Ода
солов’ю»,

симфонія

для

баритона

і

оркестра

«Exegi

monumentum»

В. Сільвестрова, опера-ораторія «Згадайте, братія мої» та кантата «Чуття єдиної
родини» В. Губаренко, ораторія «Земля моя на ймення Донбас» ораторія-балет
«Київські фрески» І. Карабиця, кантата «Дума про Довбуша», «Сумна кантата»,
камерна кантата «Відлуння» В. Бібіка та багато інших. Усі згадані твори поєднані
спільними естетичними засадами шістедесятників (як композиторів, так і
літераторів), які можна окреслити таким чином:
 заперечення соцреалізму власною творчістю;
 естетична незалежність, відстоювання свободи митця;
 єдність національних традицій та новаторства;
 індивідуалізація (посилення особистісного зачину);
 інтелектуалізм, естетизм, елітарність.
Надаючи оцінку феномену шістедесятників музичний критик Любов Морозова
пише: «Для нас нині актуально шістдесятництво – поки ми його не осягнемо, не
зможемо рухатися далі. Щодо естетичної цінності – на Заході Сильвестров став
відомим саме завдяки творам 60-х початку 70-х років»6. Як бачимо, попри такі
складні соціально-політичні умови, що склалися на території колишнього
Радянського Союзу, жанр ораторії не тільки зберігся у площині музичного
мистецтва, але й набув нових рис та латентних «жанрових можливостей» (мається
на увазі життєздатність жанру в будь-яких умовах існування). При цьому сюжет у

6

Цитата за посиланням https://hromadske.ua/posts/kyivskyi-muzychnyi-avanhard-60-kh-rokiv
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цьому процесі є «м’язовим корсетом», який не дозволяє жанру розгубити свої
головні та функціональні ознаки.
Висновки до Розділу 1
Ораторія, пройшовши чотиривіковий шлях, міцно закріпилася на верхівці
ієрархії жанрової системи в музичному мистецтві. Важливо, що й дефініція
«ораторія» з’явилася не одразу, в сучасному значенні затвердилася значно пізніше
виникнення самого жанру – у другій половині XVIII ст. До цього часу в
музичному побуті існувала велика кількість позначень, споріднених за своєю
суттю. Наприклад, ораторію композитори визначали, як: «діалог», «лауда»,
«духовна трагедія» («tragedia sacra»), «священний твір» («componimento sacro»).
У репертуарних списках того часу трапляються й інші дефініції: dramma sacro per
musica, (i) storia sacra, azione sacra, azione sacra per musica, azione tragica per
musica, componimento drammatico per musica, oratorio.
У формуванні жанру ораторії виявлено кілька етапів. По-перше, молитовні
зібрання Ф. Нері, які надихали і залучали до усвідомленого духовного життя
якомога більше мирян. Заслуга Ф. Нері полягає в тому, що вперше духовномузична драма була відокремлена від сцени, мала духовно-виховну мету і була
доручена стосовно музики художнику-композитору.
Наступний етап кристалізації жанру пов’язаний із твором Е. де Кавальєрі
«Душа й тіло», який уперше сценічно виконали у римській Новій Церкві в 1600
році являючи найвідоміший масштабний драматичний твір, де сольні частини
покладені на музику в новому монодичному стилі. Не менш важливим на етапі
становлення жанру є ораторії Джованні Франческо Анеріо (близько 1567–1620),
який написав у 1619 році збірку діалогів «Teatro armonico spirituale di madrigali»,
де 94 твори з «Театру гармонії та духу» на поетичні тексти є драматичними
композиціями, заснованими на біблійних джерелах.
Завершальний етап стабілізації жанру пов’язаний із творчістю Дж. Каріссімі
та двома різновидами ораторій: volgare і latino, які значно відрізняються ще на
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самому ранньому етапі їх розвитку, що виражено в поетичному тексті в ораторії
volgare (італійською) і прозаїчним текстом в ораторії latino (латинською).
Після латинських зразків жанру, починаючи з XVII ст., ораторія в Італії
поступово віддаляється від витоків жанру. Біблійні тексти відтісняються на
другий план: на зміну приходить апокрифічний та агіографічний сюжет, що
«провокує» ораторію на зближення з оперою. Повернення до витоків та
відновлення жанру відбувається завдяки лібретистам Апостоло Дзено та П’єро
Метастазіо.
Незважючи на те, що ораторія зародилася в Італії, але належного розвитку
зазнала на ґрунті інших національних культур. На неї вплинули неаполітанська,
німецька, французька, австрійська ораторії.
Класицистична музична естетика (друга половина XVIII ст. – XIX ст.), як і
раніше, залишала за собою першість ораторії в жанровій ієрархії класикоромантичного періоду. Починаючи з Г. Ф. Генделя (автора 32 ораторій),
композитори

прагнули

світосприйняття.

наблизити

Дефініцію

жанру

ораторію
ораторії

до
у

«ідеальної»

творчості

моделі

Г. Ф. Генделя

композитори повною мірою не усвідомили, оскільки майже всі ораторії були
сценічними. До певної «ідеальності», на думку багатьох вчених, наблизився
Й. Гайдн («Пори року», «Створення світу»).
Епоха романтизму з її мінливим соціально-політичним середовищем
розширила межі побутування ораторії та розмаїття жанрових взаємодій (з оперою,
піснею), тісно пов’язаних із впливами релігійно-філософських ідей того часу.
Панування ідеалізму у творчості композиторів-романтиків (К. Ф. Цельтер,
Ф. Шнайдер, Л. Шпор, К. Леве, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман,
Ж. Массне, Ф. Ліст, А. Дворжак) забезпечило оптимальну тотожність усталеним
семантичним концептам жанру ораторії з її первісно синтетичною природою, де
акумулюються слово і музика, світські і релігійні традиції, прихильність канонам
та драматургічна свобода.
Наведена панорама наукового осмислення проблемного кола загальної
теорії жанру та його окремих компонентів базується на фундаментальних працях
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М. Арановського [8], М. Бахтіна [16], Л. Березовчук [19], Г. Калошиної [53],
Л. Мазеля [97], А. Сохора [182], О. Cоколова [174], Є. Назайкінського [122],
Т. Попової [139], В. Цуккермана [207], Т. Чернової [211], Л. Шаповалової [213].
На цих засадах формується категоріальний апарат теорії жанру ораторії, що
доповнюється розв’язанням низки проблем, які на сьогодні досі вивчено
недостатньо. Так, не визначено статус ораторії в системі концептуальних жанрів
західноєвропейської та вітчизняної культури, не сформовано цілісну картину
теорії ораторії, а також спостерігається тенденція до фрагментарного вивчення
жанру.
На сьогоднішній день досить детально вивчено певні історичні етапи
розвитку ораторії, її еволюцію, окремі національні традиції, різновиди сюжетів,
особливості драматургії деяких ораторій, вплив соціокультурних та політичних
умов. Типологізація сюжетів вважається у музикознавчій науці надважливою
проблемою, оскільки власне вербальна основа стає своєрідною точкою відліку, за
якою визначається концепція й драматургія твору. Не претендуючи на повну
вичерпність у дисертації, наводимо типізацію ораторіальних сюжетів:
 сюжети та образи Старого Заповіту (створення світу, життя перших
людей,

Каїн

і

Авель,

Всесвітній

потоп,

Вавилонська

вежа,

покликання, Йосип та його брати, земля обетованна);
 сюжети та образи Нового Заповіту (народження Христа, Іоанн
Хреститель, творені чудеса, Тайна вечеря, Страсті Господні,
Воскресіння та вознесіння Христа);
 персоніфіковані біблійні сюжети,
 міфологічні сюжети,
 історичні сюжети,
 агіографічні сюжети,
 сюжети абстрактного та трансцендентного світосприйняття.
Не менш значущою постає і проблема внутрішньо-жанрової класифікації ораторії,
розглянута на прикладі ораторій Г. Ф. Генделя, де кожен дослідник обирає певні
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критерії систематизації, котрі часто відрізняються. Одні обирають принцип
поділу на роди літератури, інші – ступінь наближеності до опери, хтось обирає
емоційний аспект на кшталт епіграфа, а хтось – сюжетну основу, але єдиної
думки й досі не існує.
Проблему жанрових взаємодій ораторії в дисертації розглянуто на
зовнішньому і внутрішньому рівнях, адже відомо, що ораторія – жанр
синтетичний, в якому синкретично поєднані музика й слово. Щодо внутрішніх
міжжанрових взаємодій слід зазначити, що цей процес активізувався ближче до
другої половини ХХ ст., внаслідок чого з’явилися нові жанрові поєднання операораторія, ораторія-балет, а також ораторії, на які впливали позамузичні жанри
театру і кіно.
Проблеми вивчення радянської ораторії пов’язані передусім зі зміною
системи цінностей атеїстичного спрямування, а також з підміною понять Бог –
Вождь, тому більшість зразків радянської ораторії втратили свою актуальність,
позаяк усі вони були написані на замовлення й відповідають тогочасній ідеології.
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРІЯ ЖАНРУ ОРАТОРІЇ. КЛАСИКО-РОМАНТИЧНИЙ ЕТАП
2.1. Структурно-семантичний інваріант жанру. Методологія аналізу
Досвід моделювання ораторії як цілісної художньо-музичної структури має
спиратися на історико-часовий діапазон жанру – чотири століття. Вбачається
необхідним диференціювати різні етапи його історичної екзистенції. Особливості
кожного з етапів дозволять виявити «ядро» жанру – його структурно-семантичний
інваріант7, історичну спадкоємність його стабільних чинників, і потім на цій
основі – «із середини» жанрової парадигми – простежити певні зміни (можливо й
трансформацію).
Увага композиторів Західної Європи до ораторії завжди була відзначена
«високим градусом», як до титульного жанру доби. В творчій практиці поруч з
явищем «quasi-жанру» стабільно пишуться і звучать на концертній сцені ораторії,
засновані на жанровому кліше, як прояв «жанростійкої» сили («пам’яті жанру», за
М. Бахтіним). З їх допомогою виробляється відповідна ораторільна установка на
сприйняття жанру слухачем, його «впізнавання» в різних стильових контекстах.
Пропонована в даному дослідженні дефініція жанру ораторії, з одного боку,
узагальнює досвід історико-стильового розвитку жанру і відбиває його ієрархічну
природу. З іншого боку, ораторія як семіотичний об’єкт музичної культури, являє
собою знакову систему; його ментальна структура зберігає сакральну «пам’ять
жанру», зміст якої за своєю генезою пов’язаний із Богоспілкуванням. Отже, онтосеміотичний підхід дозволяє усвідомити жанрову картину світу та її головного
героя – Людину Віри (homo credens), через уцерковлену свідомість та спосіб
світосприйняття.

7

М. Арановський ввів у науковий обіг поняття «структурно-семантичного інваріант», розуміючи його як
«…цілісний психічний об’єкт, наділений високим рівнем абстрагування, що об’єднує формальну і змістовні
сторони...». Вчений підкреслив евристичну функцію поняття «структурно-семантичного інваріант» по відношенню
до музичного твору: «...його розгортання в матеріалі дає в результаті твір» [4, с. 35].
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На питання про способи передачі «генетичного коду» і його збереження
відповідають такі супідрядні поняття, як «жанровий генотип», «жанровоінтонаційний комплекс» та «жанровий інваріант». Пропонуємо осмислити їх
відмінності і взаємообумовленість.
Жанровий генотип, як поняття сучасної теорії жанру, фіксує родові ознаки
його історичного буття (в нашому випадку – ораторії) на початковому етапі
мистецької історії, коли закладалися відмінності ораторіального тексту через
поетичне (канонічне) слово та засоби його інтонування, через пошук молитовної
виразності, вимовляння й переживання людиною соборно-колективних дій.
Усталений на ґрунті філогенези ораторіальний семантичний комплекс
формується в певну структуру стабільних компонентів (сукупність типізованих
інтонацій, або «типів експресії» (за В. Холоповою) та входить в склад жанрового
інваріанту ораторії як його «ядро».
Натомість жанровий інваріант постає як трирівнева система, спрямована на
показ теологічної картини світу (барокової). На її основі формується тип
композиції і жанрова драматургія, центром якої є образ людини Віри, втілений
через семантичний комплекс. У подальшому, наступні генерації авторів
ораторіальної традиції потрактовують усталену «модель» жанру біль-менш
вільно, з урахуванням історичного стилю (доби) та власне індивідуального
мислення (світогляд)8.
Нарешті, поняття «жанровий канон» за своїм змістом вказує на систему
взаємодії рівнів структурно-семантичного інваріанту та яким чином вони
складають жанрову традицію в загальній системі жанрів музичної культури
Нового часу. Іншими словами, наявність жанрового канону означає остаточну
традиціоналізацію структурно-семантичного інваріанту на певному, як правило,
зрілому етапі історичного розвитку.

8

Див. нижче термін «авторська концепція жанру».
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Поняття «авторська концепція жанру» потрібно ввести у науковий обіг
для того, щоб його зміст увиразнив міру історико-стильової дистанційованості
жанру від усталеного канону, обумовлену композиторським світоглядом.
«Концепція» – означає індивідуальне прочитання автором музики можливостей і
комунікативних функцій ораторії в нових соцікультурних умовах суспільного
розвитку.
***
Будь який жанр, в тому числі і ораторія, проходить декілька стадій розвитку
серед яких:
 ініціація жанру – його ґенеза й кристалізація, формування атрибутивних
властивостей та набуття семантичної визначеності, внаслідок чого
утворюється «ядро жанру»;
 другий період – традиціоналізація, розвиток, період активного й
продуктивного функціонування, в ході якого реалізуються його змістовні
можливості; наслідком стає канонізація жанру;
 третій – пов'язаний з незворотною модернізацією жанру, де послаблення
або посилення окремих компонентів структурно-семантичного інваріанту
призводить до так званої трансформації жанру в нових історичних умовах
музичного мистецтва.
Жанрово-типологічний підхід до вивчення ораторії дозволяє об’єднати в
умовний ряд – парадигму – всі зразки жанру, створені в різних історико-часових і
національних контекстах музичної культури християнської цивілізації.
М. Арановський пропонує погляд на музичний жанр як на спосіб існування.
На відміну від попередніх дослідників, він відходить від його визначення за
критеріями (зміст, життєве призначення, обстановка виконання, склад виконавців
та ін.). Згідно автору, сутнісними є такі ознаки, як обумовленість внутрішньої
(гносеологічної) і зовнішньої (онтологічної) форми жанрової структури. Звідси
«полівалентність» жанру, «фінальність» в значенні концентрації типових
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характеристик твору. За М. Арановським, жанр – це «синкретична єдність всіх
тих сторін твору, які формують його тип» [6, с. 37].
Спираючись на концепцію М. Арановського [5], закцентуємо увагу на
запозичення загальних понять текстологічного аналізу, які при зверненні до
жанру ораторії потребують конкретизації і подальшої розробки (у зв’язку з її
специфікою як сакрального об’єкта в межах музичної творчості).
Найбільш задіяними виявилися:
- мелодико-гармонійний комплекс – «цілісна структура, де акорд і супутній
йому мелодійний елемент ... утворюють нерозривну єдність» [5, с. 196];
- синтагма – «лінійний зв’язок двох мотивів» [5, с. 325]; якщо важлива
диференціація всередині мотиву («центр-периферія»), то більш значущим є
розрізнення двох мотивів (за принципом бінарної: сильний-слабкий). Так
утворюється своєрідний «сюжет» як прояв іманентної музичної логіки. Як
пояснює дослідник, «... сенс синтагми вже не тільки в розрізненні цінностей
різного порядку, але і в створенні моменту руху« від ... до ... » [там само, с. 325];
- музична лексема – «будь-яке відносно лаконічне утворення, яке входить в
текст як цілісне» [с. 70]; принципово важливим виявляється зауваження про
розуміння лексеми не як морфологічної одиниці, а її оцінка «за способом
функціонування в тексті як типового елемента музичної мови» [там само];
- музично-лексична парадигма – «єдність інваріанту лексеми з його
варіантними реалізаціями» [5, с. 71];
- подія – таке співвідношення між двома обраними (з тих чи інших
обставин) структурами, при якому друга являє собою або зміну попередньої, або
нову структуру [5, с. 90].
Щодо музичної синтактики в даному дослідженні, ми спираємося на
традиційну для музикознавства термінологію. Оскільки жанр ораторії (об’єкт
нашого дослідження), є семіотичним об’єктом, ми скористаємося текстологічним
аналізом. Ораторія у творчості композиторів класико-романтичної епохи дозволяє
досліджувати історичний контекст в двох аспектах:
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– жанрово-стилістичному9;
– індивідуально-стильовому, пов’язаному з композиторською інтерпретацією
жанру, його неповторною версійністю (тобто відхиленням від усталеного віками
канону).
За методикою, пропонованою в дисертації (яка узагальнює досвід
жанрового моделювання у працях М. Арановского [5], Л. Березовчук [19],
О. Соколова [174], Л. Шаповалової [213]), жанрова драматургія розуміється як
система супідрядних музичних сенсів:
• інтонаційний – глибинний, на якому використана теорія Б. Асафьєва;
• семантичний – знаково-смисловий (аналог інтонаційного рівня);
• синтаксичний (синтактика) – мотив, синтагма, пропозиція, надфразова
єдність (за М. Арановським);
• парадигматичний – рівень цілого, на якому відбувається поєднання
синтаксичного і семантичного рівнів у цілісний музичний твір (композиція).
Об’єднання всіх рівнів в цілісність визначає жанрову парадигму як
системну

єдність

по

відношенню

до

конкретного

феномену

культури.

Результатом жанрово-комунікативних зв’язків виявляються такі типи музичної
семантики (експресії), система яких актуалізує церковно-канонічний пласт творів
і світські елементи жанру.
З основних теоретичних положень, перспективних для дослідження
трансформації канонічного жанру в індивідуально-авторський стиль твору
світської культури назвемо наступні:
– музично-мовна лексема – будь-яке лаконічне утворення, яке входить у
склад тексту як цілісне. «... самостійність такого утворення оцінюється не за
критеріями

морфологічних

моделей

мовних

одиниць,

а

за

способом

функціонування в тексті як типового елемента музичної мови...» [5, c. 70].

9

А. Сохор визначав його терміном «жанровий стиль», який згодом уточнив І. Котляревський, як «жанровостилістичний».

87

- музично-лексична парадигма – «єдність інваріанта лексеми з його
варіантних реалізаціями» [5, c. 71];
- «процесуальність в музиці – не просто тривалість (А. Бергсон): вона
організована; будь-який процес є дія; в ньому відбуваються події, а ланцюг подій
утворює сюжет» [5, c. 89]. Подія – «переміщення персонажа через кордон
семантичного поля» (Ю. Лотман) [цит. за 5, c. 90]. «Під подією будемо розуміти
таке відношення між двома обраними (з тих чи інших обставин) структурами, при
якому друга являє собою або зміна попередньої, або нову структуру» [5, c. 90].
- мелодико-гармонічний комплекс – «цілісна структура, де акорд і супутній
йому мелодійний елемент ... утворюють нерозривну єдність» [5, c. 196].
Методологічна

вагомість

дослідження

М. Арановського

дозволяє

скористатися семіотичним підходом для моделювання музичного жанру (в
нашому

випадку

–

ораторії).

Так,

специфіка

ораторіальної

стилістики

розкривається через систему морфологічних одиниць:
1) мотив – найдрібніша одиниця першого рівня [5, c. 324] – утворюється
ставленням «центр – периферія» («принцип бінарності»);
2) синтагма – морфологічна одиниця другого рівня – «здійснює лінійний
зв’язок двох мотивів, принцип бінарної постає тут як один із проявів апріорного
семантичного синтаксису» [5, c. 325];
3) пропозиція – одиниця третього рівня, що утворюється з’єднанням
синтагм; число синтагм, що входять в пропозицію по-різному, але найбільш
поширеним є пропозиція з чотирьох синтагм [5, c. 326];
4) надфразова єдність є «результатом розростання тематичних розділів
музичної форми» [5, c. 329]; займаючи свою нішу в ієрархії масштабних музичних
структур, вони «стоять на межі синтаксичних і композиційних одиниць»
[5, c. 328].
Як зауважує дослідник, «найбільш чіткі апріорні уявлення в галузі
семантики пов’язані з жанром» [5, c. 330]. «Жанр передбачає застосування певної
групи музично-мовних і стилістичних засобів ... Досить назвати ім’я жанру, як
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негайно виникає ціла система уявлень, починаючи від загального вигляду твору,
можливого характеру музики до елементів музичної структури...» [5, c. 331].
Певним семантичним зарядом володіють і стійкі музичні лексеми окремі,
лаконічні текстові утворення, «уламки» текстів [5, c. 66].
Посилаючись

на

дослідження

Л. Шаймухаметовой,

М. Арановський

наводить кілька стадій їх міграцій. На першій стадії «подібні формули входять в
тексти в своєму первісному, позамузичному значенні; <...> далі настає черга
стадій опосередкування і трансформацій, в яких формула поступово звільняється
від «cирого» значення і набуває ознак семантичної функції, лише генетично
пов’язану з позамузичними явищами; нарешті, настає момент, коли подібна
формула стає повноправним елементом «чистої» музики, більш прийнятною як
природний засіб музичної виразності, і тільки легкий шлейф минулих конотацій
тягнеться за нею, народжуючи в сприйнятті неясну здогадку про її минуле
значення» [5, c. 69]. На наш погляд, відмічені етапи міграції семантичних лексем
відбивають стадіальний характер музичного мистецтва та його взаємодію з
системою музичної мови певного культурно-історичного середовища в системі
«традиція – виконавець – слухач», і це не обходить стороною жанр ораторії.
Для унаочнення нашого розуміння жанрового канону ораторії змоделюємо
зовнішню будову її іманентних та константних пластів у їх взаємозв’язку:
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Рис. 2.1 Зовнішня структура жанру ораторія
Як бачимо, жанровий генотип утворюється лише завдяки комбінаторному
впливу деяких пластів у їх взаємодії та взаємозв’язку. Як приклад, інтонація стає
ораторіальною лише у випадку утворення її в контексті вербального, вокальноречитативного та оркестрового пластів жанрового інваріанту ораторії. Для
розуміння жанрових констант розглянемо більш детально кожен з пластів
зовнішньої структури жанру ораторії.
Вербальний пласт – у даному випадку вбачається сюжетна складова
жанру. В противагу науковому кліше «не оперних сюжетів не буває», до сюжетів
ораторії висувається досить «висока планка» вимог і будь-який сюжет не може
лягти в основу лібрето ораторії.
Оскільки для нашого дослідження вагоме значення має співвідношення
двох фундаментальних дефініцій «сюжет» та «жанр» у зовнішній структурі
ораторії, яке дає змогу якимось чином диференціювати їх взаємозалежність та
розглянути як «інструмент» мобільності та гнучкості жанру.
Сюжет ораторії та його формоутворюючі функції є фундаментальними і
безпосередньо впливають на жанровий канон ораторії. Вкажемо на основні групи:
o сюжети та образи Старого Заповіту;
o сюжети та образи Нового Заповіту
o персоніфіковані біблійні сюжети
o міфологічні сюжети
o історичні сюжети
o Агіографічні сюжети
o Сюжети абстрактного та трансцендентного світосприйняття
Вказані групи сюжетів охоплюють найбільш поширені та вагомі у
композиторській практиці «фабули». З історичної точки зору можна сказати, що
для кожного певного періоду розвитку жанру були характерні ті чи інші сюжетні
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пріоритети. Але, загалом, усі сюжетні «коливання» ораторії вкладаються у названі
тематичні групи10.
Отже, необхідно вирізнити ознаки ораторіальності того чи іншого сюжету,
відповідно, стабільні компоненти жанрового канону:
- сакральність (біблійний або інший релігійний текст і контекст);
- соборність (наявність масової духовної рефлексії , найчастіше у фіналі).
- моралізація (коло аксіологічних цінностей, заклик до дотримання християнських
чеснот).
Вокально-речитативний пласт – це, насамперед, ораторіальна мова,
специфічна жанрова інтонація.
Під ораторіальною інтонацією маємо на увазі тип музичної семантики,
мовленнєво-речитативний спосіб викладу, що реалізується в сольних формах:
речитатив, монолог, арія та партія Читця зі своїми аксіологічними функціями.
Саме речитативу, як структурній одиниці ораторіального тексту надається
перевага перед сольною формою вокальної мови, оскільки спрацьовує етимон:
«oro» означає молитовне звернення, мовлення.
Арії (у більшості походять від оперної традиції) – не менш важливі для
жанрового канону ораторії. Якщо речитатив є своєрідною рушійною силою
сюжету, то арія асоціюється з призупиненням дії, смисловою паузою.
Не менш важливим персонажем є Читець, оскільки його персона присутня
майже в кожній ораторії протягом всіх періодів розвитку жанру. У різні часи, в
різних соціокультурних умовах, в різних сюжетних контекстах Читець (Вісник,
Голос, Історик, Testo) виконував ті функції, які закликані сприяти дотриманню
моралі. Зокрема, читець-інформатор – виконує виключно функцію транслятора
певної інформації, в більшості випадків орієнтує слухачів у часопросторі при
значних хронологічних зрушеннях сюжету;
10

Крім ораторій, які були створені за часів Радянського Союзу. Їх особливістю є штучно створена ідеологія, яка
примусово поширювалась на музичне мистецтво, а композитори змушені були створювати опуси на замовлення. В
них принципово інша система цінностей атеїстичного спрямування, де відбувається підміна понять, подвійні
стандарти.
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-Читець-комунікатор – створює чітку лінію комунікації між Богом та
людьми, солістів з хором, хору з хором та ін.. Окрім цього чітко окреслює
драматургічне значення того чи іншого учасника дійства у цілому (тобто може
надавати певну оцінку тому чи іншому персонажу).
-Читець-проповідник – у його виконанні ми чуємо безпосередньо проповідь
у концертному залі, а не в умовах храму та церковного канону.
-Читець-стимулятор – найбільш поширене амплуа ораторіального Читця,
оскільки він вербальними засобами стимулює присутніх у залі долучатись до
християнських ідеалів.
Стабільним компонентом вокально-речитативної стилістики є хор, оскільки
символізує велелюдність, без якої в свою чергу неможлива реалізація концепту
соборності, як найбільш глибинного та сакрально-семантичного компонента
внутрішньої структури жанру ораторії. Завдяки цьому компоненту з’являється так
звана колективна свідомість, через Богоспілкування, що найбільш увиразнюється
в фінальних масових рефлексіях більшості ораторій.
Оркестровий первень – інструментальна складова жанру має такі функції:
акомпанемент; звукозображувальність, продиктована сюжетною необхідністю;
підсилення емоційного впливу музичного матеріалу ораторії; монологічність, або
діалогічність інструментального висловлювання; сповільнення або повна зупинка
дії; оркестр як засіб прискорення дії.
Кожен з вищеназваних пластів має велике значення в утворенні жанрової
моделі ораторії, але необхідно звернути увагу на баланс між ними, де будь-який
рух в той чи інший бік спричиняє «жанрову модуляцію». Наприклад, переважання
оркестрового пласта приводить до симфонізації жанру; посилення вокальноречитативного елементу – у разі відсутності дії наближається до вокального
циклу, а за наявності – до опери; відповідно при більш вираженій вербальній
основі, яка супроводжується появою у сюжеті або любовної лінії, або гострого
конфлікту, що автоматично відводить жанр у бік опери.
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Отже, будь-які жанрові поєднання – опери-ораторії, ораторії-балети –
з’являються в результаті певних коливань, порушень та дисбалансу стабільних
чинників; іншими словами відбувається жанрова трансформація.
Підсумовуючи роздуми щодо становлення жанрового інваріанту ораторіїї,
слід

унаочнити

їх

на

рис.

Рис. 2.2 Структурно-семантичний інваріант жанру ораторії
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2.2.

Наведена схема поєднує в собі зовнішні музичні компоненти жанру та
внутрішні – «ядро жанру». Відомо, що музичний жанр як категорія – спосіб
комунікації, котра розгортається у часі. Тому доцільно представити систему
координат у вигляді хрестоподібного перетину двох прямих, де горизонтальна
лінія демонструє час (як самого моменту звучання ораторії, так і її історичної
належності), який ми називаємо сакральний хронотоп (Вічність). Вертикаль
уособлює комунікативний аспект, а саме – онтологічну вертикаль «Бог –
людина». За нашою концепцією жанрового канону, таке поєднання вказаних
смислових констант утворюють ядро структурно-семантичного інваріанту жанру
ораторії.
Не

випадково,

на

нижньому

(загальному)

рівні

зовнішніх

структуроутворюючих елементів опинились соціально-історичний контекст,
епоха, в якій показується життя жанру ораторії від ґенези до сьогодення. В свою
чергу верхній рівень репрезентує «пам’ять жанру» (за М. Бахтіним), де хоровий
компонент переходить у соборність від перших молитовних зібрань Ф. Нері.
Ораторіальна інтонація представлена специфікованим речитативом, на
основі мовленнєвого первня, яка в умовах жанру розвивається протягом
тривалого часу (великомасштабна композиція).
Отже, узагальнення досвіду історико-стильового розвитку жанру та
відображення його ієрархічної природи дозволяє виявити жанровий канон через
структурно-семантичний інваріант ораторії.
2.2 Стабілізація жанру ораторії в творчості Дж. Каріссімі. Семантичний
аналіз ораторії «Ієвфай»
Спираючись на жанрову теорію А. Сохора, основним положенням якої є
виокремлення прикладних функцій жанру, зазначимо, що саме соціологічний
підхід до естетичного феномену жанру, багато що пояснює в його ґенезі,
подальшій еволюції [182]. Так, ораторія, на противагу опері, яка народжувалася в
аурі придворно-аристократичної видовищної культури і прагнула вразити
слухачів-глядачів пишністю і багатством, була позбавлена зовнішнього блиску,
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театральності, будучи покликана христянською місією – звучати під час Великого
посту.
В епоху бароко надзвичайно великий вплив на музичне мистецтво чинила
церква, тому на момент формування жанру, ораторія займає особливе місце. Це
вже не суто церковний жанр з його канонами, функція яких – вихваляти Бога, але
й не світський – розважати людину, його безпосереднє призначення – комунікація
Бога і Людини. Ф. Хіллер в листі до Ф. Мендельсона висловив таку думку:
«…ораторія може мати відношення до церкви (хоча мені не менше, якщо не
більше, до вподоби благородний концертний зал), проте церковною музикою вона
не є. Її призначення – звеличення релігійного почуття, але саме тому вона всетаки залишається драмою...» [цит. за: 266, с. 17].
Богоспілкування («Бог – людина») – сутнісна ознака барокової картини
світу. На думку А. Михайлова, людина усвідомлює власне Я, але не цілком
відокремлено: світ сприймається об’єктивно, втім людина ще не стала суб’єктом.
Бог і людина знаходяться в кореляції, людина може стати «іншим богом»,
«інобуттям» Бога» [11, с. 98]. Гостро фіксує цю властивість Я. Беме: «Кожна
людина – свій власний бог або свій власний біс: до якого образа він схилиться,
той і поведе і пожене його, тому він і стане служити» [цит. за: 198, с. 23]. За
словами Сілезіуса, «Господь, я знаю, без мене не може жити і миті: зникну – дух
віддасть, і він негайно від скорботи ярма» [там само].
Картина світу епохи бароко антиномічна, колесо фортуни то підносить
вгору, то зводить в прах. Керують цими перетвореннями опозиції внутрішнього і
зовнішнього, світла і темряви, чесноти і гріха – виникає «чорно-білий світ добра і
зла» [179, с. 116]. На цих протиставленнях «...будується ієрархічна картина світу.
Людина в цьому світі, що складається з двох половин, долає шлях по вертикалі і
горизонталі, час від часу потрапляючи в лабіринти, поборюючи в собі, то
духовне, то тілесне, коливаючись від моменту щастя до похмурих хвилин
скорботи, підносячись і знову занурюючись в безодню» [там само].
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Поліфонія доби бароко пояснює не тільки антиномічну форму сприйняття
світу, найважливішою рисою поетики епохи є категорія єдності. Можливість
зображення світу заснована на тому, що музика і універсум структурно подібні.
Всі рівні світової ієрархії виявляють загальну систему, всюди діють одні й ті ж
принципи упорядкованості. Стрижневе поняття, що виявляє зміст цієї системи, –
єдність. У барокову музичну естетику від середньовіччя прийшло теологічне
пояснення єдності. На думку Веркмайстера, «єдність можна порівняти лише з
Богом» [цит. за: 198, с. 93]. Для А. Кірхера вся музика – єдність, що панує над
безліччю [179, с. 235].
Таким чином, ораторія стає ідеальним репрезентантом божественної
картини світу бароко, в основі якої лежить принцип комунікації «Бог – людина».
Жанрове ядро діє через співвідношення двох координат – горизонтальної (єдність
концепту Бога і Людини) і вертикальної (антиномія концепту Бога і Людини).
Ораторія – музично-словесний жанр. Найважливішим засобом комунікації є
слово, і слово є logos, який підіймає на поверхню духовно-сакральний сенс.
Проповідь як спосіб ораторства з найдавніших часів слугувала поширенню віри11.
В ній розкривалося Слово Боже, викладалися постулати християнського вчення.
Головне призначення проповіді – «у впливі на свідомість шляхом роз’яснення
божественної істини, в порушення і зміцнення віри» [цит. за: 18, с. 22].
Принципово новим для музичної культури бароко є те, що слово стає носієм
афекту. Слово також – частина риторики, відроджує античні і схоластичні зразки і
одночасно започатковує вчення про синтаксис в музиці. Слово – це «священний
вислів», джерело проповіді, екзегетики.
Одним з видатних композиторів, що створювали латинські ораторії в
середині XVII століття був Дж. Каріссімі. Його репутація і вплив як композитора
в жанрі ораторії простягалися від Риму та Італії в цілому, до Північної Європи.
Думки дослідників стосовно кількості ораторій у Дж. Каріссімі на латинські

11

Оцінка слова в протестантських музичних традиціях спирається на настанови М. Лютера, який склав музичну
проповідницьку традицію.
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тексти часто не збігалися, оскільки власноручні рукописи композитора його
ораторій втрачені, а ті копії, що збереглися (головним чином французькі
джерела), мають непослідовні та сумнівні позначення жанру (для огляду
суперечливих думок щодо числа латинських ораторій Дж. Каріссімі (див. [266]).
Х. Смітер класифікував латинські ораторії Дж. Каріссімі на три групи:
 за принципом текстової подібності;
 по спорідненості музичного втілення;
 за тривалістю звучання [266, с. 84].
Відомими є 13 творів на латинські тексти, які можуть бути названі
ораторіями з різним ступенем наближення до жанрового канону. З них лише
8 можно вважати ораторіями: вони мають найбільш розгорнуту структуру і
вимагають досить великого складу виконавців, в яких переважає хор. Це –
ораторії: «Baltazar», «Ezechias», «Diluvium universal», «Dives malus», «Jephte»,
«Jonas», «Judicium extremum» а також «Judicium Salomonis». Згідно вище
запропонованої класифікації, п’ять інших творів демонструють стислість у
викладі музичного матеріалу, серед них «Abraham et Isaac», «Duo ex discipulis»,
«Job, Martyres», «Vir frugi et pater familias». У творах, що належать до цієї групи,
розгорнутий хоровий спів використовується в меншій мірі; через стислість їх
можна ототожнити з церковними співами.
Вербальним першоджерелом латинських ораторій Дж. Каріссімі стає, перш
за все, Старий і Новий Завіт (10 творів); лише дві ораторії за сюжетом не є
біблійними. У творах, заснованих на біблійних історіях, використовуються
розповідь і діалоги. Найважливішим в загальній структурі ораторій Дж. Каріссімі
є повтор інструментального ритурнелю, хорів і сольних розділів в дусі арії. В
латинських ораторіях Дж. Каріссімі хор грає більш значущу роль, ніж в більшості
творів його сучасників в даному жанрі. Біблійний текст в них дещо розширено,
драматизовано, оповідання доручено Історику, роль якого, іноді позначена, іноді
ні, та виконується як соло, так і хором.
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Партія хору трактовано вільно, гнучко: короткі репліки, переклички груп,
потужне tutti – все це далеко від строго-поліфонічного мотетного стилю. Хор
може і «діяти», і розповідати, і моралізувати: він то бере участь у дії, то ніби
знаходиться над ним. Рання ораторія реально трактує партію хору, на противагу
сучасній їй опері, і це зрозуміло: ораторія виросла з хорової музики. Великого
значення набуває в ній урочистий хоровий апофеоз. Речитативна стилістика в
ораторіях Дж. Каріссімі помітно відрізняється від сучасного йому оперного,
будучи більш розміреним, співучим і швидше наближається до флорентійських,
ніж до римських і венеціанських оперних зразків.
Вокальні партії у Дж. Каріссімі відчутно розвинені, і нерідко переходять від
співучої декламації до аріозності, не уникаючи колоратур. При цьому композитор
ретельно стежить за текстом, філігранно та з художнім чуттям обробляє всі деталі
композиції. Музика Дж. Каріссімі завжди змістовна, серйозна й подекуди сягає
великої виразної сили – особливо в скорботних ситуаціях. Отже, ораторії
Дж. Каріссімі внутрішньо театральні, він прагне створити характерну вокальну
мову.
В ораторії «Суд Соломона» обидві матері – уявна і справжня –
характеризуються абсолютно різною семантикою. Мати-шахрайка наділена
легковажними рисами, і демонструється блискучим «оперним» солом. Справжня
мати спочатку виступає зі скорботними, стриманими репліками, а потім, після
справедливого суду, висловлює свою щиру радість у великій жвавій арії.
В окремих випадках Дж. Каріссімі створює в ораторіях справжні оперні
сцени: такою є застільна хорова сцена (бенкет) у «Валтасарі». Якщо участь
Історика-оповідача і великі хорові апофеози надають ораторії особливий
концертно-епічний характер, то виразні і драматичні сольні партії наближають її
до опери.
Найважливіша особливість ораторії як сформованого жанру полягає у тому,
що будь-який драматичний зміст, будь-які психологічні контрасти, будь-які
зіткнення вона може розкрити суто музичними засобами, без розрахунку на гру
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акторів, на їх зовнішність, на сценічне оформлення. І Дж. Каріссімі вміє вражати
слухачів яскравими музичними образами.
Для підтвердження вищесказаного звернемося до структурно-семантичного
аналізу ораторії «Ієвфай» Дж. Каріссімі, яка є найбільш відомою латинської
ораторією епохи бароко середини XVII століття.
Лібрето ораторії «Ієвфай» є анонімним переказом глави 11 книги Суддів, в
якій Ієвфай, воєначальник і один з суддів Ізраїлю, вирушаючи на битву з
аммонітянами, дає обітницю Господу, що в разі перемоги принесе йому в жертву
першого, хто вийде йому назустріч по поверненню додому. Першою під воротами
Ієвфая зустріла його власна донька, і він був змушений виконати обітницю. Перед
цим донька прохає батька відпустити її на два місяці в гори з подругами, де вона
могла б оплакати свою долю (Суд. XI, 30-40). Біблійний текст в ораторії дещо
розширено, драматизовано та вкладено в уста «дійових осіб» Ієвфая і його
доньки.
Композиція ораторії одночастинна, структурною одиницею є номер (всього
24), однак за сюжетним викладом ораторію умовно можна розділити на чотири
розділи. Окрім цього, її можна диференціювати за принципом втілення афекту в
композиції, як на музичному, так і на семантичному рівнях: афект битви
(героїчний пласт драматургії), перший розділ (№№ 1-8) пов’язаний з обітницею
Ієвфая Господу (№ 2), а також із зображенням битви послів з аммонітянами.
Афект радості закладений в основу другого розділу (№№ 9-13), який відображає
картину веселощів у зв’язку з перемогою головного героя над противником
(скерцозна сфера, ігровий початок).
Афект дії містить третій розділ (№№ 14-21), який являє найбільш
драматичний етап розвитку – діалог послів і його Доньки (драматична сфера).
Фінал – трагічний підсумок (афект скорботи) «Плачте, діти Ізраїлю… і доньку
єдинородну в піснях сумних згадуйте» (трагедійний пласт драматургії)12.

12

Текст лібрето використовується в перекладі Насонова Р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://pratticaterza.ru/acad/02_2012_Sept/Carissimi_Jephte-lib-ru.pdf
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Музична архітектоніка ораторії будується на грунті характерного принципу
бароко – симетрії в розташуванні хорових номерів, де крайні обрамляють
композицію (№№ 3, 24). Для більш цілісного сприйняття Дж. Каріссімі вводить
ще одну хорову арку (№№ 6, 22), а також підкреслює верховенство хору в
ораторії (№ 13)13. Семантика хорів в ораторії «Ієвфай» також різноманітна, так
хор № 3 «І пішов, Ієвфай» постає перед слухачами як хор-оповідач, який
складається з двох елементів: хоралу і імітацій (фігура кола circulatio) в різних
голосах на словах «і духом сильним і владою Господа», що символізує ідеї
вічності божественного буття, досконалості, вселенської церкви.
Хор № 6 «Біжіть, біжіть» виконує функцію зображення: в його основі
покладено музично-риторичну фігуру бігу: fuga – мелодійний рух дрібними
тривалостями, з імітаціями. Семантика центрального хору № 13 «Заспіваймо
разом Господу» відображає картину вихваляння – хор-гімн (мажорний лад, чіткий
ритм, хорал). Дж. Каріссімі свідомо поміщає в центр саме хор-гімн, оскільки він
більш ніж наочно демонструє функцію Богоспілкування.
Хор № 22 також представлений в ролі оповідача-коментатора: «і оплакувала
з подружками дитинство своє». Заключний хор «Плачте, діти Ізраїлю»
сприймається як хор-емблема – афект печалі (за А. Кірхером, внутрішня скорбота,
смуток [253, с. 309]). Його репрезентують «жорсткі» інтервали, хроматика,
повільний рух, різкі синкопи, емфаза, музично-риторичні фігури «ellipsis»,
«climax», «gradatio», «katabasis» [там само].
Таким чином, в ораторії «Ієвфай» партія хору трактується досить гнучко:
потужне tutti, перегуки груп, короткі репліки, імітація в різних голосах.
Формуються типи хорів: хор-оповідач, хор-дія, хор-моралізатор, хор-коментатор,
хор-емблема. Хор створює багатоголосий драматичний контраст, який увиразнює
натовп людей, або оповідача (по аналогії з класичною грецькою драмою).

13

Учень Дж. Каріссімі французький композитор М. Шарпантьє продовжив традицію латинських ораторій,
використовуючи принцип симетрії в ораторії «In Nativitatem Domini Nostri Jesu Christi».
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Традиційно Дж. Каріссімі вводить в коло персонажів Історика, який
наділений функцією оповідача, але в даному творі надано або солістам (№ 1, 14 –
соло контральто, № 7 – соло сопрано, № 9 – соло баса), або ансамблям (№ 4 –
соло двох сопрано, № 8 – соло двох сопрано і контральто, та хору – № 22).
Основними персонажами ораторії, безумовно, є Ієвфай і його донька – вони
персоніфіковані, і містять свою лінію розвитку. Так, вперше експозиція Ієвфая
представлена в його речитативі № 2, де він дає обітницю Господу, тим самим
прирікаючи близьких людей на смерть (зав’язка конфлікту). Особлива увага
приділяється святковій пісні у виконанні дочки Ієффая № 10 (експозиція образу)
«Бийте в тімпани» в той час, як в середині розповіді вона бачить свого батька.
Передаючи радість доньки за допомогою арії, Дж. Каріссімі підкреслює жахливу
драматичну іронію їх зустрічі і визначає контраст трагічного обміну емоціями між
Ієффаєм та його доньки в речитативі. Арія відрізняється чергуванням
тридольності та дводольності. У всіх сольних номерах композитор зберігає
стилістичну єдність через послідовну передачу стислих мотивів або фраз.
Повторне акцентування onunigenita (единородства) в наступних номерах,
що характеризують доньку, асоціюються з Божественним піснеспівом «Слава в
вишніх Богу», в якій Христос описаний як Єдинородний. Готовність доньки
пожертвувати собою на благо батька і порятунку ізраїльтян можна розглядати як
старозавітну жертовність Христа, що приносить себе в жертву на хресті за гріхи
всього світу. І такий прояв людської природи проводить відповідну паралель з
коментарями подій, котрі знаходимо у середньовічних джерелах.
Найцікавіший зразок зображення представлений в арії доньки з хоромвідлунням № 23, тим самим розширюючи межі і наповнюючи простір. Прийом
«відлуння» має пасторальну семантику, та відсилає до античних і євангельських
епізодів, вносить динамізм, а також ігрові мотиви в композицію. «Відлуння» –
своєрідний прийом перегуку виконує формотворчу роль, обігрує просторові і
динамічні ефекти.
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Засадничу роль у жанрі ораторії відіграє речитатив. В добу бароко
теоретики «речитативного стилю» зазвичай відстоювали незмінність словесного
тексту, протестуючи проти слово-повторів, типових для «старовинної поліфонії».
Вокальну природу речитативного стилю характеризує Д. Б. Доні – автор
класифікації монодичного стилю («stile monodico»), який розрізняв «розповідний
стиль» («narrativo», або «raccontativo»), «спеціальний речитативний стиль» («stile
speciale recitativo») і «виразний» або «образотворчий стиль» («espressivo»,
«rappressentativo») [цит. за: 91, с. 87].
«Розповідний» використовується в месах, передає «природну мову».
«Спеціальний речитативний» – в «прологах», «поетичних фрагментах», цей стиль
не підходить для театру, власне сценічної дії. На думку Д. Б. Доні, він займає
проміжне положення між «оповідальним» і «виразним», будучи «більш співучим,
ніж перший, і менш патетичним, ніж другий» [цит. за: 56, с. 137]. Вищим вчений
вважає «виразний» – сценічний стиль, який передає «глибокий драматизм»,
пафос, афект.
Більша половина ораторії «Ієвфай» Дж. Каріссімі написана в речитативному
стилі. Дотримуючись класифікації Д. Б. Доні, в творі виявлено різновиди
речитативу: хоровий (стиль «narrativo» № 3, 6, 22), ансамблевий (стиль
«espressivo» № 4 (афект радості) і № 8 (афект скорботи, з його характерними
риторичними фігурами catabasis, exclamation, passus duriusculus). Сольні
речитативи також різноманітні в своїй палітрі музичних засобів, зустрічаються і у
«розповідному стилі» (№№ 1, 14), «спеціальний речитативний стиль» (№№ 2, 7,
9), причому всі ці речитативи починаються з однієї і тієї ж музичної фігури –
висхідний рух по звуках мажорного тризвуку (фанфарний речитатив) і «виразний
стиль» (№№ 16, 19), для якого характерний мінорний лад, спадний рух,
lamento'зні інтонації, типові для оперного жанру.
Велика частина розповіді й діалогу персонажів складає монодію, але є
також розділи аріозо, в яких безперервний бас характеризується ритмічною
активністю (наприклад, репліки баса: «Тікайте, біжіть» у № 5). Ораторія
«Ієвфай» продовжує традицію римської школи, де тенденції акцентування
102

драматичних елементів духовної музики, і монодія є чудовим засобом для їх
вираження, надаючи співакові свободу драматично і експресивно виголошувати
свою промову.
Заключний хор «Плачте, діти Ізраїлю» Дж. Каріссімі будує в «старому
стилі» з імітаційної поліфонією, фрігійською каденцією, низхідним рухом,
підкреслюючи афект плачу (Додаток А, приклад № 1).
Музичний стиль Дж. Каріссімі в значній мірі спирається на монодію, яка
вперше була використана К. Монтеверді, Дж. Каччіні та ін. Відмінності між
простою монодичною декламацією (речитатив), аріозо і арією нині складно
відчути.
Отже, в «Ієвфаї» кристалізується жанровий генотип ораторії, про що
свідчить комунікативний принцип Богоспілкування («внутрішня форма»). Також
вже вироблені основні типи жанрової драматургії ораторії:
- наративно-епічний – де зміст невіддільний від подій далекого минулого,
епізодів конкретної історичної епохи, характерно внесення героїчного пафосу,
грандіозності, монументальності. Провідними є образи історика або і оповідача –
транслятора вищого слова (logos);
- драматичний – де жанровими умовами драми виступають три
обов’язкових компоненти: конфлікт, єдина дія, і, нарешті, «драматичний вузол»
обставин і подій, протиборчих герою або групі осіб одночасно; його різновид
трагічний тип ораторії зумовлений не тільки становищем головного героя, який
здатний до самопізнання, глибокого почуття, приречений на страждання, але й
показом страждань народу, який уособлює собою певний духовний максимум
(колектив, соборність).
Зазаначені жанрові типи ораторій згодом будуть розвивати Г. Гендель,
Й. Гайдн, Ф. Мендельсон та ін. Також сформовані основні типи речитативів:
наративний,

специфікований,

експресивний;

за

хором

закріплюються

найважливіші функції: хор-оповідач, хор-дія, хор-моралізатор, хор-коментатор,
хор-емблема.
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Отже, на прикладі ораторіальної творчості Дж. Каріссімі доцільно
позначити ті стійкі ознаки жанрового генотипу ораторії, які сформувалися в його
творчості, і в подальшому репрезентують жанр ораторії:
1. біблійний сюжет (літературна основа);
2. інтерпретація сюжету з огляду на церковний канон;
3. текст першоджерела вимовляє Історик, або Testo у вигляді прози;
4. великомасштабна структура;
5. переважання декламаційного над мелодійним;
6.

специфікована

ораторіальна

інтонація:

стриманий,

узагальнений,

помірний речитатив;
7. домінування хорових епізодів над сольними;
8. репрезентація комунікативної функції між парафіянами і Богом.
Після Дж. Каріссімі з латинської ораторії зникнули хори, латинський текст
витісняється італійським; змістом слугують не лише теми з Біблії, а й різні
історичні події, в наслідок чого ораторія стає більш схожою на оперний жанр.
Разом з тим кількість ораторій почала збільшувалася, і вже у період між 16401700 роками ораторіальних творів нараховується близько тисячі. З римською
ораторією починає змагатися болонська, неаполітанська, останню з яких
представляли Б. Феррарі (1597-1681), А. Страделла (1645-1681), А. Скарлатті
(1685-1757) та ін.
2.3

Драматургічні

засади ораторії

«Ілія»

Ф. Мендельсона

(музичний

хронотоп)
Музичний хронотоп жанру ораторії представляє собою єдність просторових
і часових параметрів, спрямованих на вираження певного художнього сенсу.
Доцільно розглядати всі концепти, що відносяться до цілісної організації жанру
комплексно, оскільки така всеосяжність зумовлює можливість більш глибоко
проникнути в суть, як самого жанру, так і його часопросторової організації.
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За змістом поняття «музичний хронотоп» криється: значення № 1: метод
наукового опису ораторії в історичному вимірі, як увиразнення епохального
стилю, з одного боку, а з іншого – значення № 2 – це синтез жанрових знаків
часопросторової організації.
I. Музичний хронотоп ораторії передбачає еволюційну спадкоємність
жанру – процесуальність акту живого виконавського буття, де кожна епоха
характеризується власною картиною світу, способом світовідчуття, відповідно,
відчуттям часу. Центром всього є Творець (за словами Августина, світ створений
не в часі, а разом з часом).
Ґенеза ораторії – в надрах Середньовіччя (літургійна драма, страсті,
священні діалоги, лауди, містерії), яка сформувала християнський хронотоп,
складається з лінійного – незворотного часу і ієрархічно побудований, наскрізь
символічного простору, ідеальним виявом якого є мікрокосм храму.
Поняття часу виникає з перехідного характеру світу, онтологічною ж
основою часу, ідеалом для людини і критерієм оцінки всіх його справ слугує
вічне, неминуще. Час з позицій вічності виявляється не циклічним, як в
античності, а векторним – цілеспрямованим, поступальним. Нове сприйняття часу
повністю змінило основи музичної організації. Фундаментальним як для музики
середньовіччя, так і наступної епохи, стає відчуття суперечливості музичного
часу, що приховує в собі вічне.
Остаточна кристалізація жанру припадає на добу Відродження, зокрема, у
творчості Дж. Каріссімі, якого прийнято вважати фундатором ораторії в
сучасному розумінні (відчуття часу в епоху Відродження кардинально
відрізняється від середньовічного) [див. про це: 82]. Відродження створило
власний мистецький хронотоп, який багато в чому є актуальним і для сучасності.
Виникнення характерного для Нового часу єдиного темпорального
мислення і відчуженого від людини простору зробило ці категорії абстракціями,
які зафіксовані в ньютонівській фізиці та декартовій філософії. Сучасна культура
зі всією складністю і різноманіттям її соціокультурних і національно-ментальних
відносин характеризується безліччю різних хронотопів. Серед них найбільш
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показовим є, мабуть, той, що виражає образ стисненого простору і «втраченого»
часу,

в

якому

(в

протилежність

свідомості

предків)

практично

немає

теперішнього.
Починаючи з Відродження мистецтво мислить переважно часом. Історизм
проникає у всі пори художньої творчості епохи класицизму, і вже романтики
XIX ст. починають мислити про час і простір як художню єдність.
II. Музичний хронотоп жанру ораторії в її зрілому прояві (твори Г. Генделя,
Й. Гайдна) відрізняється дуальністю – диференціацією на екстра- й інтра-вимір.
Під екстрахронотопом розуміємо реальне звучання ораторії в умовах храму, з
особливими акустичними якостями, духовно-сакральним середовищем, де
втрачається відчуття реального часу і панує Вічність.
Інтра-вимір

хронотопу

характеризує

жанровий

канон,

котрий

підпорядкований музичному мисленню композитора, його стильовим настановам
і увиразнений в композиційно-драматургічних особливостях твору.
Отже, історично сформувалася специфікована ораторіальна інтонація та
спосіб комунікації – Богоспілкування. Його проявом є часопросторова
організація, що синтезує екстра- та інтратопічні функції жанрової драматургії
ораторії, які доцільно розглядати як на макро-, так і на мікро- рівнях.
Так, на макрорівні часопросторова організація демонструє глибинні
механізми жанроутворення, серед яких – домінування хорового співу як
відображення слова-Логосу у колективно-соборній формі; діалог-спілкування
солістів та хору; антифонний спів, зіставлення хорових груп (партій); тематична
єдність оркестрового та вокально-хорового пластів, коли оркестр є повноправним
учасником музичного дійства і не тільки супроводжує слово-дію, але є джерелом
викладу й розробки основних музичних тем. Оркестру доручаються і самостійні
епізоди – увертюра, а також окремі розділи в драматургії твору.
На макрорівні часопростір сприяє духовній комунікації виконавця і слухача,
які в процесі розвитку об’єднуються для спілкування-споглядання Бога. Ораторія
увиразнює дух соборності, внаслідок об’єднання великих груп людей. Час
сповільнюється і дихає Вічністю (хронотоп священнодійства), ефект якого
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підсилює храмова атмосфера, в таких умовах народжується глибинність звучання
як просторового чинника. Так, сюжети двох останніх ораторій Й. Гайдна (обидва
лібрето складені Г. ван Світеном) межують у певних смислових моментах.
Загальним виявляється відсутність категорій початку і кінця, оскільки вони
мисляться як безперервний повтор. Наприклад, «Пісня прялі» і речитатив про
веретено композитор помістив у фінал ораторії, тим самим підкресливши
символічність образів, їх вічності.
Сюжет «Пори року» будується на вагомій концепцій «великого ланцюга
Буття» (за А. Лавджой), яка була священною фразою XVIII століття та вказувала
на відсутність будь-яких пустот в світобудові [263, с. 207].
Наприклад, рядки з «Літа» «чи бачив хто-небудь Могутній Ланцюг буття,
що спускається від нескінченної досконалості до межі Ніщо – відчайдушної
прірви» характеризують ієрархічність Всесвіту відповідно до загальної концепції
буття. Саме в цій найпоширенішій концепції «…XVIII століття розкривається як
епоха могутнього пробудження почуття часу, перш за все, в природі та в
людському житті» [там само].
Для підтвердження вищенаведених тез, звернемося до композиційнодраматургічного аналізу ораторії Ф. Мендельсона «Ілія», до якої повною мірою
можна віднести слова Т. Манна про німецький романтизм: «...це швидше якась
неусвідомлена міць і благоговійність, можна навіть сказати – первозданність
душі <...>, яка чисто свідомому світорозумінню та відношенню до життя
протиставляє своє більш глибоке знання, свій більш глибокий зв’язок зі святинею
буття...» [цит. за 82, с. 25].
Для Ф. Мендельсона ораторія «Ілія» стала узагальненням його творчої
спадщини: в ній сформувався той тип характеру, який ще довгий час не могла
створити німецька опера. Не випадково про свого героя композитор писав: «Я
уявляю собі Ілію справжнім пророком, якого нам потрібно було б тепер, –
сильного, гарячого, гнівного і похмурого, навіть недоброго, що бореться з
придворними підлабузниками, майже з усім світом» [26, с. 124].
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Слідом за Ф. Мендельсоном ідею торжества духовної сили та стійкості
людини втілили його наступники-однодумці в ораторіальному жанрі, незалежно
від типу їх творів: пророк Єремія («Падіння Вавилону»), Давид («Саул») в
ораторіях Ф. Хіллера і пророк Даниїл («Валтазар» К. Рейнеке), християни в
ораторії К. Леве «Семеро сплячих», нарешті, Пері і Фауст в творах Р. Шумана –
всі вони прямі спадкоємці характерів, створених Ф. Мендельсоном.
Перейдемо до аналізу драматургічної концепції обраного твору. Ораторія
«Ілія» Ф. Мендельсона витримана в класичних традиціях, де номерна структура є
основою композиційного цілого. Однак слід зазначити, що вже в ораторіях
Г. Генделя номерний принцип гнучко поєднувався з елементами наскрізного
розвитку. Імпульс генделівських перетворень потрапив у родючий ґрунт XIX в. і в
ораторіальній творчості Ф. Мендельсона отримав безпосереднє продовження. В
«Ілії» також є сцени, в будові яких відтворились оперні закономірності, що
обумовлено реформаторськими тенденціями кінця XVIII – початку XIX століть.
Драматургія циклу відповідно авторській вказівці складається з двох
великомасштабних частин, кожна з яких, в свою чергу, поділяється на сцени. В
першу частину включені чотири сцени: засуха та голод (№ 1-5), у вдови (№ 6-9),
суперечка з жрецями Ваала (№ 10-18), молитва про дощ (№ 19-20).
В другу частину увійшли також чотири сцени: у царя Ахави (№ 21-25), Ілія
в пустелі (№ 26-29), Ілія на горі Хореб (№ 30-37), вознесіння на небо (№ 38).
Сцени поєднуються за сюжетно-тематичним принципом. В епілозі (№39-42)
міститься пророцтво Ілії про пришестя Месії – смислова кульмінація твору.
ПЕРША

ЧАСТИНА

ораторії

відкривається

прологом,

пафосним

проголошенням Ілії (головного героя), в якому він пророкує майбутнє: «Живий
Господь, Бог Ізраїлів, перед яким я стою: цими роками не буде ні роси, ні дощу,
але тільки за моїм словом» (Цар. 3, гл. 17). Ф. Мендельсон втілює ці слова темою
пророка яка будується на основі відповідного семантичного комплексу, що
вводить в атмосферу майбутніх подій (темп Grave, тональність d - moll, підтримка
оркестрових акордів: t35-II2-t35 – «мотив Страху Божого»). По відношенню до
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драматургії циклу як художньої єдності, тема є прото-інтонацією, яка є
своєрідним зерном, щодо наступних музично-семантичних комплексів.
Експозиція першої частини ораторії є єдиною смисловою хвилею зі своїми
відповідними функціями: увертюрою , розвитком тематичного матеріалу (хор і
речитатив, дует з хором). Увертюра і перші два номери об’єднуються в
мікроцикл, що характеризується такими ознаками як:


використання мінорних тональностей (d-moll, написані увертюра і перший хор, а
також a-moll – тональність субдомінанти, в якій викладається другий номер дует і
хор);



розімкнення номерів (ремарка attacca між увертюрою та першим хором, а в решті
випадків тематизм розділів композиції «застигає» на домінанті);



панування драматичних образів.
Основний семантичний комплекс, який супроводжує Ілію (в подальшому
викладі «тема пророка»), характеризується кількома елементами, де першим є
висхідний рух по t35, що символізує спрямування до Всевишнього, де верхній звук
t35 на слові «Бог» підкреслює ставлення Ілії до Бога світлої фарбою VI35 (мотив
«сходження»).
Другий елемент представлений оспівуванням квінтового тону домінантової
гармонії, чітко окреслює ставлення Ілії до себе як до недостойного – мотив
«людської немочі».
Третій елемент – висхідний мотив широкого діапазону (терцдецима) –
переходить в четвертий елемент: нисхідний рух двох сполучених тритонових
інтонацій (на словах «ні роси, ні дощу»), посилених унісонами в партії оркестру,
створює мікрокульмінацію теми.
Нарешті, заключна східна ч. 4 (основний тон домінантової гармонії на фоні
грізних оркестрових акордів) утворює синтез антиномій initio і terminus – свого
роду alfa і omega. Цей принцип увиразнює біблійний текст, твердження основної
ідеї звернення пророка до людей: «Живий Господь!». У пролозі тема Ілії
репрезентує своєрідну квінтесенцію мікроінтонацій (інтонем), які в подальшому
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будуть супроводжувати не тільки головного героя (№ 10), але й значимі для
тематизму хорові розділи ораторії.
Увертюра містить оркестрову фугу, в якій поєднуються як поліфонічні, так і
гомофонно-гармонічні принципи викладу. За семантикою вона далека від тих
зразків жанру, в яких передбачається ряд подій: навпаки, оркестрова увертюра є
драматургічним етапом розвитку. Експозиція фуги містить в собі основну тему,
яка підпорядкована традиційному проведенню, вона звучить в унісон, у басовій
партії, та в партії низьких струнних інструментів.
В темі є чотири елементи: малосекундовий висхідний рух; оспівування
основного тону, який в подальшому стане основним у розвитку; інтонація
низхідної септіми, а потім – сексти; і, нарешті, кадансових оборотів.
Зауважимо, що в основній темі фуги з’являється надважливий з точки зору
драматургії тематичний контрапункт, в основі якого міститься інтонація низхідній
ч. 4 (d - a), де повторення домінуючого звуку посилено карбованим пунктирним
ритмом.
Темброве амплуа теми (мідні духові інструменти) підсилює семантику
образу. Розробковий розділ фуги умовно ділиться на декілька етапів. Перший –
містить власне розвиток другого і третього мотивів основної теми фуги за
рахунок їх стреттного і тонального розвитку. Для другого – характерною є зміна
артикуляції виконання (стаккато замість легато в загальних формах руху у
струнних). Наприкінці розробки обидві теми взаємодіють у активному
тональному розвитку.
Отже, дві теми увертюри складають семантичну антиномію: одна з них
символізує життя – шлях, спрямованість до Істини, до Господа; інша – нисхідний
трубний

сигнал

(асоційований

з

похоронним

маршем),

символ

смерті,

Апокаліпсису. Завершує увертюру синтезована реприза, де основна тема посилена
гармонізацією, активної артикуляцією (з розробки) і динамічною зв’язкою (на
домінантовому органному пункті), що готують появу першої сцени (прийом
attacca).
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Хор № 1 «Врятуй, Господе» звучить як кульмінація попереднього
оркестрового розвитку (d-moll). У ньому розповідається про відсутність води та
їжі. Хоровий зачин являє собою ядро, з якого виростає тема фуги, котра написана
у простій тричастинній формі. Звернення народу звучить тричі і з кожним разом
все більш напружено. У партії басів відзначимо спадну октавну інтонацію, що
сповіщає про стан безвиході.
В середньому розділі звучить прохання про допомогу, хоча й в іншому
ключі: «Воля Господня, що немає Бога в Сіоні?». Тематизм яскраво контрастує з
попереднім матеріалом тонально (d-moll – E-dur) та інтонаційно (висхідні терції з
заокругленням, остинатність, секвенції, тонічний органний пункт).
Реприза динамізована за рахунок ущільнення хорової та оркестрової
фактури, посилення динаміки, а також проведення основної теми у труби в
верхньому регістрі, що додає особливого оптимізму. Невелика кода втілена за
допомогою відчуженого хоралу. Так стверджується ідея соборності: в ситуації
природних катаклізмів і біди, а люди об’єднуються завдяки молитвам у вірі.
Речитатив (тт. 59-69) переводить оповідь в Дует з хором (a-moll). Тематизм
має індивідуальний семантичний комплекс: в хорі – це постійно повторюваний
діалог жіночої і чоловічої груп. Жанрові витоки хорового тематизму – псалмодія
(«Господь, уклін твій колоситься»). Дует сопрано інтонаційно близький до
оперного, відмінність лише полягає у зверненні до сакрального тексту («Сіонська
дочка простягла руку для допомоги, і немає ніякої допомоги, ніякої благодаті»).
Номери № 3 і № 4 пов’язані з експозицією нового героя Авдія, який був
вельми благочестивою людиною, хоча й служив царю Ахаві. У речитативі він
закликає людей залишити своїх ідолів і повернуться до Бога, бо він
довготерпеливий, милосердний і добрий. Семантику речитатива характеризує
світлий F-dur, тембр тенора, мелос широкого дихання (аріозо).
Арія Авдія розвиває світлу ліричну сферу. Композитор приділяє особливу
увагу досконалості втілення тексту в музичній стилістиці. Семантичний комплекс
представлений такими компонентами: світлий Es-dur, темп Andante con moto,
тридольний розмір, тиха динаміка. Ключовий момент арії – слово Боже устами
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Авдія:

«Якщо

всім

серцем

ви

дійсно

мене

шукайте,

ви

коли-небудь

обов&apos;язково знайдете мене». Композитор озвучує її за допомогою висхідної
сексти (V – III) з поступовим заповненням (символ благодаті). Цей мотив в
процесі розгортання арії повторюється тричі без змін, з кожним разом все більш
благоговійно і щиро.
Арія написана в простій двочастинній репризній формі; її мелодика
ілюструє

яскравий

вирізняючись плавністю

приклад
ліній,

класико-романтичної

висхідними

інтонаціями сексти,

аріозності,
м’яким

і

спокійним супроводом.
Хор № 5, будучи заключним в драматургії першої сцени, повертає образний
стрій увертюри і Хору № 1, утворюючи смислову арку. Він заснований на
зіставленні двох контрастних тем: тривожного, повного яскравою динаміки
фугато і строгого величного хоралу. Так, семантичний ряд першої теми
виражений

«похмурою»

тональністю

c-moll,

Allegro vivace,

зменшеними

гармоніями в кульмінаційних зонах в акордовому викладі, а також використання
тембру труби і чіткого ритму литавр. Слідом за текстом, можна виділити три
строфи. Початкова строфа «Невже Господь не бачить, він сміється над нами»
музично втілена за допомогою двох інтонаційно-контрастних сегментів, де
перший виражений висхідним рухом від I ступеня до III-їй, через V до I ступеня у
басів потім у альтів. Інтонаційне ядро складає t35 в висхідному русі. Спочатку ця
інтонація була представлена в пролозі (тема Ілії). Друга строфа звучить
драматично за рахунок використання довгих тривалостей, зменшених гармоній,
акордового, туттійного викладу хору і оркестру.
Середній розділ на словах «Його прокляття впало на нас» інтонаційно
також не новий: вперше дві почергові спадні інтонації звучали в пролозі у
вокальній партії Ілії в четвертому елементі. Різниця полягає в тембровому
(сопрано), темповому і звуковисотному планах: інтонація розвивається за
допомогою імітаційного викладу.
Наступна строфа «Його гнів буде переслідувати нас, поки він не знищить
нас» втілена новим інтонаційним матеріалом – висхідний рух від V до II ступеня
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на домінантовій гармонії з її переходом і дозволом в тоніку. У заключній строфі
звучать два попередні мотиви у контрапунктовому викладі.
Друга контрастна тема Хору № 5 (на слова «Бо Господь, Бог наш, Він Бог
заздрісний, Він глянув на всі гріхи батька, на дітей до третього і четвертого
покоління тих, хто ненавидить його») функціонально поділена на два розділи:
перший – хорал, а другий – його розвиток. Хорал звучить в основній тональності
с-moll; в повільному темпі Grave, викладається довгими тривалостями, з
регулярними ферматами на домінанті.
Розвиваючий розділ – світлий, величний хорал в С-dur, у якому йдеться про
Божу милість, що падає тільки на тих, хто щиро любить Господа, і дотримується
Його заповідей. Подальший розвиток цієї ідеї втілюється вже не в хоралі, а в
фугованому розвитку, де в ріспосте (кварта – септима) закладено висхідний рух –
символ простягання людських рук до Всевишнього. Як бачимо, перша сцена
ораторії Ф. Мендельсона містить експозицію головних героїв і основних образних
сфер, представлених драматичними, ліричними оповідними лініями музичної
драматургії. Ця частина демонструє драматичний «стрижень» твору – рух від
темряви до вічного життя (що представлено як у образній модуляції, так і
тонально – від безрадісного d-moll до світлого C-dur).
Сюжет другої сцени полягає в оповіщенні Ілії про його захисників-ангелів,
які будуть його підтримувати і бути провідниками, де б він не був. Подвійний
квартет (№ 7) відкриває сферу лірики, яка буде царювати не тільки в даному
номері, а й у двох наступних (№ 8, 9), утворюючи цілісність сцени. Структура
квартету ділиться на два невеликих розділи: перший представлений діалогом
жіночого і чоловічого квартетів, а другий – їх спільним звучанням.
Основна тема в дусі невибагливої побутової пісні, в тональності G-dur,
споріднена жанрової семантиці «Пісні без слів». Завершується номер невеликим
речитативом альта (соло ангела), де розповідається про майбутнє Ілії: «Струмок
Хораф висох, вирушай у Саренто, там безпечно, то це Господь дружині вдові,
щоб підтримати тебе, і барель муки не скінчиться, і не буде посудину з маслом
порожній до того дня, поки Господь принесе дощ на землю».
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Центральним епізодом другої сцени є діалог вдови і Ілії (№ 8).
Відкривається він невеликим вступом – соло гобоя на тлі тремоло струнних.
Тематизм вступу містить тему вдови, а тембр гобоя є своєрідним лейттембром,
який постійно супроводжує вокальну партію вдови. Перша репліка вдови: «Що
тобі від мене чоловік божий? Ти прийшов до мене щоб згадати гріхи мої, або щоб
убити мого сина!?» звучить у вигляді речитативу досить різко і зухвало. Після
цього у невеликому аріозо, інтонаційно близькому до молитви, вдова просить
допомоги у Ілії у зціленні її сина.
У вокальній партії вдови можна виділити три тематичних утворення:
перший викладено у вигляді короткого мотиву з оспівуванням VII# ступені (він
найбільш боязкий і близький до молитви). Другий елемент заснований на
висхідному напівтоновому русі, з якого витікає третій тематичний елемент у
вигляді широких ходів по звуках t35 і D35. У подальшому цей семантичний
комплекс

виконує

функцію

ядра-імпульсу

для

подальшого

розгортання

драматургічного процесу.
Вокальна партія Ілії в першому зверненні до вдови, з характерною зміною
(e-moll – E-dur), ґрунтується на декламаційному викладі. Постійне інтонаційне
устремління вгору ріднить її з темою вдови, оскільки в репліках Ілії також
відчувається молитва: «Змилуйся над нею, Господь мій Бог, і прояви своє
милосердя... Бо ти благ і повний співчуття і милостивий». Тема Ілії інтонаційно
розширюється за рахунок використання широких висхідних ходів, що надають
впевненості головному герою: адже він за допомогою Божих сил вдихнув життя в
сина вдови. Надалі мелодика Ілії та вдови характеризується висхідними
квартовими інтонемами як символ перемоги над смертю.
Особливу увагу привертає заключна сольна інтонація теми Ілії – висхідний
рух по звуках тризвуку, з пунктирним ритмом на верхньому звуці. Вона вже
характеризувала Ілію в пролозі (перший елемент), але в даному випадку ця
інтонація звучить урочисто, переможно (по звуках домінанти в G-dur).
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Хор № 9 завершує другу сцену. У ньому ясно відчувається семантичний
зв’язок з подвійним квартетом № 7. Об’єднавши номери в тріаду, отримаємо
quasi-структуру складної тричастинної репризної форми:

А

В

подвійний квартет (№ 7)
G-dur

А

діалог (№ 8)
e, E, C, D

функція initio

функція motus

хор (№ 9)
G-dur
функція terminus

Рис. 2.2 Композиційна структура хору № 9 ораторії «Ілії»
Ф. Мендельсона
Крайні частини об’єднує не тільки загальна тональність G-dur, семантична
арка, а ще й опора на пісенний жанр. Риси пісенності в тематизмі поєднані з
поліфонічним розвитком, де основний тематизм підпорядкований формі
подвійної фуги.
Відкривається хорова фуга невеликим оркестровим вступом у соло гобоя, в
інтонаціях якого містяться основні прообрази майбутньої теми. Так, перша тема,
яка звучить у сопрано, складається з двох мотивів, де перший є константою,
оскільки він не змінюється протягом усього фуги, а другий – більш мобільний за
рахунок мінливості інтонаційного наповнення. Тематична константа, в свою
чергу, представлена двома ладогармонічними знаками: спадний малосекстовий з
розв’язанням (V-VII-I ст) та оспівування квінтового тону домінанти. Мобільний
мотив в експозиції теми, повертаючись в тоніку, виконує синтезуючу функцію.
Так перший розділ фуги підпорядкований розвитку (імітаційному, тональному,
канонічному, фактурному), що підводить до тональності другого розділу.
Друга тема хорової фуги D-dur розкриває вербальний текст: «Через
темряву піднімається світло». Музичне рішення виражено висхідному рухом по
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звуках Т35 в діапазоні децими з зупинкою на її вершині fis в партії сопрано (на
слові «світло»). Ця інтонація, в умовах перших двох сцен зустрічається вже
четвертий раз. Її семантика відображає сходження до світла, Богу, Істини.
Завершується друга тема хорової фуги модуляцією в h-moll, що дозволяє під час
наступних проведень теми охопити тональний ряд: D – G – a – F – h. Заключний
розділ фуги синтезує обидві теми в основній тональності на словах: «Він
милостивий, Він щедрий, Він праведний!».
Третя сцена (№ 10-18) відкривається речитативом, принципом розвитку
якого є наскрізне розгортання (згідно ораторіальних традиції Г. Ф. Генделя).
Даний принцип є дієвим в драматургії всієї сцени.
Речитатив № 10 будується на основі теми Ілії з прологу, хоча і в іншому
семантичному ключі: якщо в пролозі репліка Ілії звучала драматично, то в цьому
випадку її змістове наповнення представлено героїкою (d-moll змінює Es-dur).
Знаковість тематизму Ілії полягає в опорі на тонічну гармонію в першому
елементі – сходження по Т35; другий та третій елементи дещо змінені, а четвертий
елемент представлений спочатку тритоновою інтонацією, яка переходить в
низхідну тонічну квінту, символізуючи впевненість: «Господь буде посилати
знову дощ на землю».
У наступному розділі (В) головною дійовою особою виступає оркестр
(тт.14-21), який вводить слухача в атмосферу нестійкості, хвилювання, страху,
котра змальована швидким темпом Allegro vivaсe, драматичним с-moll, гостропунктирним ритмом, що імітує стрибки. В цілому даний епізод виконує сполучну
функцію між речитативом Ілії і речитативом Ахава, який запитує у нього: «Ти
Ілля! Чи ти це, службовець Ізраїлю?». Тематизм Ахава представлений
висхідними, стрибкоподібними інтонаціями у вигляді ч. 5 і м. 7.
Відповідь Ілії звучить в спокійно-владному тоні: «Я ніколи не стурбований
світом Ізраїлю. Це ти, Ахав, і весь дім батька твого. Ви залишили Божі Заповіді,
і ти слідував за Ваалом, тепер збирайся і йди за мною до гори Кармель! Там
викличемо пророків Ваала ..., і тоді то ми побачимо, у кого Господь є Бог!».
Останню репліку повторює хор в гімнічному піднесеному дусі: хоральна фактура
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хору і оркестру, виклад довгими тривалостями, тональний центр – C-dur,
висхідний рух, дублювання партії сопрано тембром труби.
Новий розділ (С) складається з двох контрастних будов: перший продовжує
характер гімнічного звучання хору (фанфарні інтонації, підкреслені урочистими
акордами оркестру в пунктирному викладі); другий – представлено іншою
семантикою (на словах «І Бог після пожежі відповість – хто є Бог»); дієвим dmoll’ем, темпом Allegro vivaсe, поступовим сходженням до терцового тону, з
кульмінацією на верхньому основному тоні. З повною точністю цю репліку
відтворює хор, останній звук якого збігається з появою в оркестрі пізнаваного
семантичного комплексу: t35-II2-t35 («мотив Страху Божого») – це акорди у
тромбонів і туби, якими відкривається пролог ораторії. Заключна репліка Ілії на
словах «Зверніться спочатку до вашого Бога, у нього незліченна кількість обличь.
Я, навіть я, залишаюся тільки одним пророком Господа. Заклинаю всіх ваших
лісових богів і гірських божеств» слугує зв’язкою з подальшим номером.
Хор (№ 11) – звернення жреців до свого Бога Ваалу. Проста двочастинна
форма втілює гімн Ваалу, за такими знаками, як акордова фактура, повторення
основної інтонації в пунктирному ритмі, переважання тонічної стійкості F-dur в
темпі Andante grave e maestozo.
Семантика другого розділу (В) дещо інша: зміна дводольного розміру
тридольним; дублювання оркестром хорової партії, контрастний тематизм.
Розвиток здійснюється за рахунок діалогічності хорової партії («питаннявідповідь»).
Наступні два номери продовжують суперечку Ілії та жреців, розпочатий в
розділі № 10. Перша репліка вимовляється Ілією («Кричіть йому голосніше, якщо
він є Бог») виражена мелодикою речитативного типу, в якій яскраво
виокремлюється початкова інтонація низхідної м. 3 з пунктиром на верхньому
звуці. Трансформація цієї інтонації (в зверненому вигляді і вище на півтон)
обрамляє репліку Ілії в музичному і вербальному співвідношенні. Відповідна
фраза хору на словах «Почуй наш крик, Ваал» складається з двох сегментів:
перший представлений висхідними ходами по звуках тризвуків (cis-moll, fis-moll,
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D-dur, G-dur). Другий сегмент теми – драматичний хорал у висхідному русі на
словах: «З’явися зараз же, де ти причаївся».
Речитатив № 13 відкриває репліка Ілії через інтонацією з попереднього
речитативу, але на тон вище (cis-ais), з аналогічною текстової основою «Кричіть
йому голосніше». Друга хвиля речитативу, в основі якої лежить діалог оркестру і
власне Ілії («діалог в діалозі»), більш динамічна: оркестрове звучання
представлено висхідними фігураціями (питання), а тематизм вокальної партії
Ілії – нисхідними квартовий інтонаціями (відповідь) з наступним текстом:
«Навіть якщо ви принесете себе в жертву, він не відповість вам, ніхто не буде
вас слухати, і ніхто не зверне уваги».
Семантика хорового тематизму в речитативі ілюструє драматургічний
розвиток з новою динамічною силою, за принципом крещендування і виражена
такими компонентами: fis-moll, Presto, хоральна фактура хорової партії. Хоровий
тематизм містить дві інтонеми: перша – висхідна лапідарна інтонація; друга –
повторює першу інтонацію Ілії (висхідна терція) і розвивається за рахунок
повторення. Кульмінація всього розділу побудована на цьому ж інтонаційному
матеріалі; останній мотив (на словах «почуй і відповідай») обрамлений паузами,
що символізують мовчання і байдужість Ваала. Завершується Речитатив реплікою
Ілії: «Люди, об’єднаєтеся всі і йдіть за мною!».
Арії № 14 передує невеликий оркестровий вступ, що містить тематичне
ядро, з якого в подальшому виросте тематизм арії, представлений трьома
сегментами. В основі першого лежить тонічний секстакорд; у другому – тонічний
тризвук з оспівуванням основного тону; а третій синтезує мотив представлений
закругленим кадансовим оборотом. Тональність арії Es-dur відображає світлі,
чисті і прозорі помисли. В цілому арія належить до ліричної сфери, що
підкреслює текст: «Господь, Бог Авраама, Ісаак та Ізраїлю, в цей день хай стане
відомо, що ти є і я твій слуга ... Почуй мене і Внем мені, і покажи цим людям, що
Ти є на світі, і нехай їх серця будуть звернені до Тебе».
Квартет №15, в якому йдеться про Господню ласку, його підтримку, велич,
продовжує розвиток ліричної лінії драматургії циклу (тональність Es-dur).
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Жанрова

основа

квартету

–

хорал,

запозичений

Ф. Мендельсоном

з

Мейнінгенського збірника гімнів. Важливо, що в заключних двотактах твору у
струнних звучить лейтмотив з № 14, об’єднуючи два номери не тільки тонально,
але і інтонаційно.
Речитатив №16 виконує розвиваючу функцію, де діалог спору переходить
в діалог згоди між Ілією і жрецями Ваала. Його форму складають три розділи:
перший – речитатив Ілії, що виконує функцію вступу; другий – власне хор; і
третій – репліка Ілії з її повторенням у хорі. Центральним етапом розвитку є хорал
на словах: «Почуй нас, Бог Ізраїлів, і ми будемо служити тільки Тобі».
Заключний розділ представлений реплікою Ілії на слова «Візьміть всіх пророків
Ваала і не дозвольте їм втекти, а надішліть їх до струмка і убийте їх там».
Арія Ілії № 17 «Його слово не схоже на вогонь». Структура арії
представлена простою тричастинною формою з розвиваючої серединою.
Вольовий імпульс арії зосереджений в первісній інтонації, витоки якої містяться в
темі фуги з увертюри. У ній закладено висхідний рух в амбітус октави, після чого
вона розвивається варіаційно.
Аріозо соло альта № 18 завершує третю сцену на словах «Горе тому, який
розуміє його». Тема-образ аріозо витримана в лірико-драматичних тонах, що
представлено семантичним комплексом: e-moll, Lento, переважання нисхідного
руху в тематизмі, використання зменшених гармоній. Лише в доповненні настає
просвітлення, де e-moll змінюється E-dur. Загалом, третя сцена відрізняється
безперервним драматичним наростанням. Якщо перша і друга сцени, маючи
рельєфність конструкції, драматургічно замкнені, то третя і четверта з’єднані
наскрізним принципом будови, а не тільки сюжетним розвитком.
Речитатив № 19 відкривається репліками Авдія, який просить ідолів
язичництва послати на землю дощ. На що Ілія відповідає, що лише Господь може
це зробити. Номер розвивається за принципом крещендо. Особливу увагу
представляє новий герой – юнак, який символізує благу звістку – його
інтонаційний комплекс викладено у вигляді висхідного мажорного тризвуку в Cdur і проголошується тричі.
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Завершується четверта сцена і вся перша частина хором-подякою Богу за
його милість перед народом. Незважаючи на тридольну основу хору, він
сприймається швидше як гімн-марш, що виражено наступним семантичним
комплексом: Es-dur, Allegro moderato con fuoco, наявність пунктирного ритму,
дублювань, тембри мідних духових, переважання акордового складу, гучна
динаміка.
ДРУГА ЧАСТИНА. Перші дві сцени продовжують розвивати ідею земного
життя, а третя сцена є своєрідним переходом.
Перша сцена другої частини містить в собі п’ять номерів, де в більшій мірі
її демонструють хори, а в меншій – сольні номери – арії і речитативи.
Арія сопрано № 21 складається з двох великих розділів контрастних по
відношенню один до одного, як в семантичному, так і в текстовому ключі.
Підсилює контраст невеликий речитатив, котрий розташований між розділами,
причому обидва розділи демонструють замкнутість форм (елементи циклічної
форми). Перша частина арії містить своєрідний заклик сопрано до Бога: «Слухай,
Ізраїлю, послухай що говорить Господь». Інтонаційне ядро арії розташоване в
оркестровому вступі у гобоя, що представляє собою б3 від V до III (в першому
такті). Несхідний рух, стислість мотивів наближає арію до молитви. Семантичний
комплекс в цілому репрезентує h-moll, Adagio, тиха динаміка, гомофонногармонійна фактура в остинатной ритмі.
Друга частина арії звучить від слів панове: «Я, я сам втішаюся, не бійся, бо
я Бог твій, не бійся». У тематизмі переважає висхідний рух, так, первісна б3 з
першої частини трансформувалася в висхідну м3. Контраст простежується не
тільки в інноваційному плані, також як тоновий h-H, темповим Allegro maestoso,
динамічному, фактурному викладі пунктирного ритму. Арія сопрано з подальшим
хором № 22 пов’язана мелодійної модуляцією. Хор продовжує розвивати героїчну
лінію: «О не бійся сказав Господь, про Не бійся я тут з тобою»: звідси
помпезний характер хору, акордове tutti, G-dur, жанрова основа маршу-гімну з
типовою

атрибутикою: композиторська

ремарка

ma moderato, пунктирний ритм, звучність мідних інструментів.
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Allegro maestoso,

Речитатив і хор № 23 – центральна частина сцени у царя Ахави,
побудованої за принципом наскрізного розвитку, за рахунок поступового
наростання, кульмінацією якого стає наступний Хор № 24 «Горе йому». В цілому
образ витриманий в драматично-трагічних тонах за рахунок дисонуючих гармоній
в акордовому викладі, гучної динаміки.
Завершує першу сцену речитатив Авдія, який повідомляє Ілії про його
майбутню подорож по пустелі. Дві наступні сцени показують мандрування Ілії
спочатку по пустелі, потім на горі Хореб. У другій сцені звучить арія Ілії, терцет
ангелів і хор. Арія Ілії № 26 – один з найтрагічніших сольних епізодів всієї
ораторії, оскільки в ній пророк шукає смерті: «Досить, Господи забери у мене
життя, бо я не ліпший батька мого». Музична семантика розкривається у таких
проявах: fis-moll, Adagio, хоральна фактура, жанр сарабанди. Інтонаційне ядро
представлено низхідним рухом по звуках t35, а поява VII# на сильній долі надає
скорботний відтінок (в цілому інтонація звучить в обсязі ум. 6).
У терцеті і хорі проголошується ідея життя. Так, в терцеті ангелів звучить

заклик: «Підніми очі свої на гори, звідки прийде мені допомога, вони допоможуть
наблизитися до Господа, Який створив небо і землю». Завершує другу сцену хор
«Він спостерігає за Ізраїлем, не дрімає і не спить».
Третя сцена продовжує ідею мандрів Ілії: «Встань Ілія, бо чекає тебе
довгий шлях. Сорок днів і ночей ти будеш йти до гори Хорив», яку втілено як у
сольних номерах (арія, аріозо, речитатив), так і в хорових, де хор виступає в ролі
коментатора.
№ 38-42 – фінал ораторії, де №38 втілює вознесіння Ілії на небо, № 39-40 –
відображає камерну лінію ораторії, функція якої полягає в оповіданні сюжетної
основи, а № 41-42 – епілог, котрий виражений двома заключними хорами.
Хор № 38 є ключовим з точки зору драматургії, оскільки це кульмінація не
тільки другої частини, але й усього циклу. В ньому міститься основна ідея
переходу з дольнього світу у небесний. Звідси структура хору, де перша частина
втілює земний світ, сповнений несправедливості, зла, що виражено драматичним
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f-moll, дисонуючими гармоніями, тривожними синкопованими фігурами в партії
оркестра, остинатним ритмом.
№ 39 Арія тенора продовжує розвивати лінію світлої лірики, що
експонувалася в арії Авдія № 4, утворюючи образну арку драматургії ораторії.
Речитатив № 40 у сопрано, крім розвитку сюжетної лінії, виконує функції
зв’язки і підготовки епілогу. Заключні два хори №41-42, демонструють
національні риси музичної стилістики жанру ораторії: епічні хори, для яких
характерні архаїчна сувора мелодика, розміреність ритмічного малюнку, жорстка
ладогармонічна основа, строгість поліфонії.
Фінальний Хор № 42 «І тоді буде Ваш Світло», символізує онтологічну
вертикаль Бога-творця і людства, де логічною формою вираження ідеї є
грандіозна фуга, інтонаційне ядро якої є суворе оспівування секунди. Розвиток
всієї фуги направлено на спрощення фактури, оголення основних інтонацій теми,
яка в кінці звучить потужними акордами всього хору і оркестру.
Резюме. 1) Детальний аналіз ораторії «Ілія» виявив, що художній світ
ораторій Ф. Мендельсона продовжує лінію музичної символіки християнської
онтології. Пізнання законів ораторії епохи класицизму і романтизму немислимо
без осмислення ролі біблійної символіки, так чи інакше відображеної в музичній
семантиці. Ораторія «Ілія» є останнім великим завершеним хоровим твором
Ф. Мендельсона, в якому остаточно сформувалися і отримали найбільш повне
вираження основні риси ораторіального стилю:


розвиваючи драматургічні закономірності класичної ораторії, Мендельсон
разом з тим значно оновив і збагатив сюжетну основу жанру;



розширив кордони тлумачення його поетичних мотивів і образів;



надав велиого значення ліричній лінії, яка згодом визначила характер
мелодики, гармонічної мови, оркестровки і побудов багатьох сцен;



оновив поліфонічні форми, що виникли на основі ліричного тематизму, не
знижуючи вагомого значення героїко-драматичного зачину, властивого
традиціям жанру;
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розвиваючи яскраво виражений драматичний план оповідання ораторії,
використовував інтонаційний комплекс, близький до народно-епічних
витоків, а також лютеранському хоралу.
2) Було виявлено наступні стабільні компоненти: триєдність діалогу як

увиразнення духовного спілкування, біблійна символіка, просторова локалізація.
З точки зору індивідуалізації жанрового канону ораторія «Ілія» свідчить про
життєздатність

традиції. Зокрема,

Ф. Мендельсон

відроджує

генделівську

ораторію з її оповідною великомасштабною композицією на біблійний сюжет.
Митець продовжує розвивати риси класичної ораторії (перш за все Й. Гайдна), що
проявляється

в

загальній

драматургії

твору,

в

їх

номерній

структурі,

традиційному вигляді увертюри з повільним вступом (тип французької
увертюри). Окрім того, німецький композитор розвиває основні риси німецької
хорової

музики, тим

самим

акцентуючи

значення

хорових

епізодів, і

підкреслюючи провідне становище образу народу.
Таким чином, ораторія Ф. Мендельсона «Ілія» демонструє усталений
структурно-семантичний інваріант жанру, в основі якого – великомасштабна
композиція, поступальна драматургія (комунікаційний принцип), плавний,
тривалий розвиток сюжетної лінії, переважання повільних темпів, верховенство
мовного первня над мелодійним.
Художній світ ораторій Ф. Мендельсона продовжує лінію музичної
символіки християнської онтології, згідно з якою в основі людського Буття
лежить принцип духовної вертикалі: «Бог – людина», «дольне – горне». Цей
принцип діє в музичному мистецтві, в тому числі в жанровому просторі
досліджуваних ораторій. Характер спілкування героїв і спосіб художнього впливу
на слухача притаманні горизонтальному типу міжособистісної комунікації. Отже,
пізнання законів ораторії епохи класицизму і романтизму неможливо без
осмислення ролі біблійної символіки, так чи інакше відтвореної у музичній
семантиці. Так, жанровою віссю твору є система трьох принципів: біблійної
символіки, онтодіалога (вертикальний принцип Богоспілкування) та сакрального
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хронотопу (великомасштабна організація художнього часу і простору). Зазначена
триєдність становить сутність ораторії, як жанрової моделі світу.
2.4. Смислові константи жанру ораторії: закони циклічності на прикладі
ораторії «Втрачений рай» А. Рубінштейна
Ораторіальний жанр з його чотирьохвіковою історією розвитку зазнає
чимало нових рішень як у творчості західноєвропейських, так і російських
композиторів.

Історичний

простір

російської

ораторії

поступається

західноєвропейським зразкам, тим самим будучи жанром-«ауфтсайдером» із
запізненням на двовіковий період. Перша спроба створення російської
національної ораторії не культового спрямування належить С. Дегтярьову з його
«Мініним і Пожарським, або Звільнення Москви» (1811) на історико-героїчний
сюжет, яка згодом стане прототипом майбутніх ідеологічних ораторій ХХ ст..
«великого стилю» доби СРСР.
Перші ораторії написані в другій половині ХІХ ст. і представлені творчістю
Антона Рубінштейна. Так, якщо ораторія С. Дегтярьова яскраво відображає
національно-історичну спрямованість, то ораторії Рубінштейна – слідують
західноєвропейській

традиції,

оскільки

з

точки

зору

жанрово-стильових

особливостей втілення авторського прочитання вона відповідає контексту
західноєвропейської традиції жанру.
Становленню західноєвропейської ораторії і подальшому розвитку жанру
сприяли, з одного боку, секуляризація музичної культури того часу, а з іншого –
тенденція протидії поліфонії, оскільки основою жанрів була монодія із
супроводом. Важливо, що в ораторії склався власний тип жанрової комунікації, в
основі якої – діалог-спілкування. Сакральний зміст такого спілкування полягав у
відтворенні духовної вертикалі «Бог – людина». Суб’єкт спілкування, таким
чином, визначає структурно-семантичний інваріант ораторії, та жанровий канон
вцілому. У ньому діє основний принцип комунікації між парафіянами і Богом.
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Даний тип жанрової комунікації виявляється подальшою еволюцією
ораторії в західноєвропейській музиці XIX столітті в творчості Ф. Мендельсона,
Ф. Ліста,

Г. Берліоза,

Р. Шумана.

Ораторії

А. Рубінштейна

продовжують

розвивати жанрову традицію, як на семантичному, так і на стилістичному рівнях.
Творчість А. Рубінштейна в даній жанровій сфері дуже різноманітна, і тим самим
неоднорідна за національною ознакою, оскільки більша частина його творів була
написана

під

впливом

західноєвропейського

мистецтва.

Композитор,

усвідомлюючи відсутність своєчасного та об'єктивного резонансу і уваги до своїх
творів у співвітчизників, неодноразово з гіркотою писав, що займає хитке
становище «автора без національності»: «Для євреїв я – християнин, для
християн – єврей, для російських я – німець, для німців – росіянин, для класиків
я – новатор, для новаторів – ретроград і т. д. Висновок: ні риба, ні м’ясо,
жалюгідна особистість!» [159, с. 186].
Уже після смерті композитора В. Чешихін, один з російських дослідників
початку XX століття запропонував вельми парадоксальну класифікацію його
оперно-ораторіальної спадщини: «Правильна оцінка А. Рубінштейна може бути
досягнута лише при ретельному групуванню його опер на “російські” і “німецькі”
(лібрето тією або іншою мовою визначає абсолютно точно, до якої групи має бути
віднесена та чи інша опера А. Рубінштейна)» [212, с. 264].
Таким чином, в основу музичного мислення А. Рубінштейна лягли більш
універсальні європейські «константи», і принципи художнього мислення які
широко представлені в його ораторіальній спадщині.
А. Рубінштейн є автором п’яти ораторій: «Втрачений рай» (1856),
«Христос» (1893), а між ними – «Вавілонський натовп» (1869), «Суламіт»
(«Суламіф», 1883) і «Моїсей» (1891), до яких він звертався впродовж усього
творчого життя. Жанри ораторії та духовної опери в контексті творчості
композитора слід розглядати не окремо, а цілісно, оскільки він сам не завжди їх
розрізняв. В «Автобіографічних оповіданнях» композитор в одній фразі називає
«Втрачений рай» і «Вавилонське стовпотворіння» то «духовними операми, то
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ораторіями» [158, с. 97]. Єдина «чиста» ораторія (без сценічного втілення) –
«Втрачений рай» – з часом теж була перероблена (скорочена) для сцени.
А. Рубінштейн

звернувся

до

ораторіального

жанру

під

враженням

прослуханих ним монументальних оркестрово-хорових творів Г. Генделя,
Й. Гайдна і Ф. Мендельсона на музичних святах в Німеччині та Нідерландах.
Тема першої рубінштейнівської ораторії вперше виникає у листуванні з
Ф. Лістом, який створив свої ораторії в 1860-70-і роки й активно підтримував
наміри свого російського друга. «Чи почали Ви писати Втрачений рай? Вважаю,
що це буде твір, найбільш здатний завоювати Вами композиторську славу» [158,
с. 71].
В свою чергу А. Рубінштейн відповідає: «Я надішлю Вам першу частину
«Втраченого раю» в клавірі, коли закінчу її; будьте ласкаві, поверніть її з Вашими
зауваженнями, бо я відчуваю, що цю роботу можна виконати лише порадившись
із тими, хто найближче до цих піднесених сфер» [там само]. Як підсумок, ораторія
з великим успіхом була виконана під керуванням Ф. Ліста 1 березня 1858 року.
Ораторія «Втрачений рай» написана за одноіменною поемою Джона
Мільтона, де поет розмірковує про причини непослуху першої пари людей, які
порушили єдину заборону Творця всього сущого і були вигнані з Едему. Поет
називає винуватця падіння Адама і Єви – це сатана, що з’явився їм у вигляді змія.
Ораторія написана в трьох частинах, де кожна відображає основні, семантичні
етапи розвитку твору. В першій частині дається експозиція основних образів
(№№ 1-4), протиставляються небесні образи (Бог, небесні духи), і темні сили
(Диявол, бунтівні духи); зіткнення конфлікту (№ 5), і його розвиток (№№ 6-11).
Друга частина повністю присвячена світлим образам, створення природи, а
також людини (№№ 12-20). У третій частині представлено радість бунтівних
духів, горе небесних, а також вигнання Адама і Єви з Раю.
Основною структурною одиницею в ораторії є номер (всього 28).
Драматургія ораторії «Втрачений рай» відрізняється, з одного боку, монолітністю
композиції, з іншого – еклектичністю різних типів, що характеризують історичні
етапи розвитку жанру ораторії. У зв'язку з цим виникають паралелі як з класиком
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ораторіального жанру (Г. Генделем), його продовжувачів (Й. Гайдном), так із
сучасниками А. Рубінштейна (Ф. Мендельсоном, Ф. Лістом, Р. Шуманом).
Із Г. Генделем А. Рубінштейна зближує бачення і вибір сюжету (Старий
Завіт, який малює картини народних страждань і тріумфів). Для догенделівської
ораторії характерною є випадковість у виборі сюжетів і в самому призначенні
жанру, будучи то близьким до богослужіння, то до салону. У Г. Генделя ж
випадковість змінюється чіткою орієнтацією на концертне виконання. Разом з тим
ним створені ораторії, сюжет яких передбачає розвинену конфліктну ситуацію
між дієвими особами «Ацис і Галатея», «Самсон», «Иєвфай», в яких присутня
сценічна дія.
Цю ідею підхопив також А. Рубінштейн у своїх подальших ораторіях.
«Втрачений рай» згодом був відредагований для сценічного втілення. До
драматургічних

принципів,

що

зближують

творчість

Г. Генделя

та

А. Рубінштейна в жанрі ораторії слід віднести такі:
 наративний тон висловлювання в поєднанні з героїко-драматичною дією,
подієвістю (протистояння між хорами небесних духів і бунтівних духів);
 архітектонічний принцип: контраст-зіставлення картин проглядається як
на мікро- (принцип тонального зіставлення в межах одного або декількох
номерів), так і на макро-рівнях (зіставлення образів (№№ 2-3, №№ 6-7,
№№ 21-22), а також частин циклу (I-ї та II-ї, II-ї та III-ї). Використання
«арочної» архітектоніки, яка реалізується в інтонаційному (№ 1-№ 27),
сюжетному (хор небесних духів «Осанна»), тональному просторах
(початкова тональність – F-dur, заключна – одноіменний мінор f-moll).
 Музична драматургія ораторіального типу того, що відбувається,
будується таким чином, що зображувальність, картинність від локального
явища форми піднімається до рівня змістоутворення художнього цілого.
Такою є друга частина ораторії, в якій зображується створення світу, де
кожен окремий номер описує його створення.
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Відкривається друга частина (№№ 12-20) оркестровим вступом, в якому
зображується тема хаосу, темряви (ковзаючі хроматизми, біфункціональність
гармоній, розшарування фактури, синкопована ритміка). На тлі тріольних
фігурацій звучить голос Бога: «Геть тьма хаосу! …разсійся туман густий, нехай
буде світло»; після чого встановлюється Т64 (E-dur) в арпеджованому висхідному
русі в партії оркестра, як відображення шляху від темряви до світла. Вслід за ним
звучить хор небесних духів «Ось зникає морок» який виступає в ролі
прославляючого коментатора.
Наступний номер (№ 13) присвячений творенню неба (Des-dur), № 14 (Fdur) – зображенні водної стихії, № 15 (A-dur) – ода природі («Зелень, крій
поверхню землі, від трав незначних до високої пальми: так будуть растенья
все»), № 16 (C-dur) – присвячений дню, № 17 (Es-dur) – ночі (хор-колискова
«Світе ясний»), № 18 (G-dur) – гімн природі, підсумок творення землі і всіх її
жителів, окрім людини, сприймається як смислова і динамічна кульмінація.
№№ 12-17 будуються за принципом «речитатив – оркестр – хор», де реплікаречитатив тлумачить про творення світу (initio), оркестр ілюструє, описує момент
творення, хор – прославляє, коментує те, що відбувається. Така триєдність є
символічною для християнської онтології і претендує на особливий принцип
драматургічного мислення що втілився у А. Рубінштейна.
У № 19 порушується принцип триєдності, але настає не менш драматургічно
важливий, смисловий процес, де після звичного речитативу вперше звучить аріозо
Бога: «Створити того, хто не схилиться вниз до землі» де йдеться про створення
людини як концепту (впевнена мелодія з використанням широких стрибків,
пунктирного ритму)14. Названий номер з точки зору архітектоніки опери є
центральним, тому не дивно, що саме в ньому настає експозиція образу Адама, а
потім і Єви, як в сольному так і в дуетно-діалоговому викладі.

14

А. Рубінштейн не дає авторської вказівки щодо аріозо, однак засоби музичної виразності оркестру й
інтонаційний комплекс в вокальній партії дають право говорити про аріозо.
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Заключний номер (№ 20) – тріумфальний хор небесних духів «Голосніше
труби ви звучить», гімн первозданному світу; другий розділ хору «Алилуя» –
друга кульмінація середньої частини ораторії.
Також зближує А. Рубінштейна із Г. Генделем – втілення іманентної
властивості ораторії як жанру – статики, статичності, яка реалізується як на
зовнішньому (відсутність дії), так і на внутрішньому (драматургічному) рівнях
(зображальність, картинність, оповідальність). «Генделівська статика – історична
форма драматургічного розвитку в музиці, свого роду «симфонізм бароко», на що
вказує дослідник генделєвської творчості І. Федосєєв [196, с. 123]. Ораторіальна
статика перевтілюється в ораторіальну складову побудови оперного та
симфонічного жанру (опери М. Глінки, симфонічна творчість М. РимськогоКорсакова і О. Бородіна).
Риси гайднівської ораторії можна вбачити, перш за все, в симфонізації циклу.
Тричастинна композиція «Втраченого раю» порушує італійську традицію
двочастинності, а також одно-або двочастинної німецької ораторії, тим самим
даючи можливість порівнювати її з симфонічним циклом.
В основі концепції ораторіального жанру лежить людина віри (homo credens),
в основі симфонії (за М. Арановським, чотири амплуа діяльності людини: homo
agens (людина дієвий) homo sapiens (людина мисляча), homo ludens (людина
граюча), homo communis ( людина суспільна).
Синтезуючи обидві концепції, в ораторії «Втрачений рай» з її тричастинною
композицією, уможливлюється поєднання усіх образів світської людини з
генетично-закладеною молитовно-ораторіальною інтонацією – у єдиний образ
Адама Кадмона. І тоді маємо синтез світської людини з функцією Богопізнання:
homo credens agens, homo credens sapiens, homo credens communis. Відсутньою є
homo ludens, оскільки таке амплуа є дещо суперечливим і не може бути властивим
для «Втраченого раю» в його семантичній площині.
Так, в першій частині міститься протиставлення двох контрастних тем, які
можна трактувати як головну партію сонатно-симфонічного типу (№ 2 речитатив
Бога, хор небесних духів C-dur), і побічну партію (№ 3 Речитатив і арія Диявола).
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Важливо, що обидва номери звучать в паралельних тональностях (C-dur - a-moll)
а також з ремаркою attacca subito, що лише підсилює антиномію «добро – зло».
Перший номер ораторії – хор небесних духів «Осанна», сприймається як
пролог (написаний в тричастинній репризній формі з фугованим середнім
розділом (B-dur) і скороченою репризою в основній тональності (F-dur)), про що
свідчить як розташування хору, так і смислове навантаження (осанна – урочистий
молитовний вигук, що спочатку був схвальним вигуком, що означає радість
порятунку – слава!). Контраст світлих і темних сил реалізується за рахунок різних
інтонаційних комплексів: зокрема, партія Одного голосу – тобто Бога (не
персоніфікована) найчастіше характеризується висхідним рухом по звуках
тонічного тризвуку з плавним ритмом. Вокальна партія Диявола більш
індивідуалізована, представлена хроматизмами й ходами на збільшену секунду на
тлі зменшених септакордів. В ній присутні, з одного боку, мінорний лад, і
закличні фанфарні інтонації – з іншого.
Розвиток конфлікту містить № 5 (розробка), в якому передається боротьба
бунтарів з небесними силами. Представлено оркестрово-хорову поліфонічну
розробку трьох основних тем: перша тема з’являється в оркестровій партії (де і
продовжує

розвиватися);

друга

–

схвильована,

стривожена

і

заклично

спрямована – побудована на інтонаціях, що зустрічаються в партії Диявола. Третя
тема – героїчний марш заколотників – імпозантна по стилю і ритмічно
підкреслена тріольними рухами в розмірі 6/4. А. Рубінштейн масштабний номер
всієї ораторії диференціює за допомогою цифр (всього 12). Наступні номери
продовжують розвивати основну ідею твору, а заключення першої частини
віддалено нагадує дзеркальну репризу сонатно-симфонічного циклу (спочатку
темні, а потім світлі сили: №№ 8-10, № 11).
Друга частина присвячена спогляданню творіння, пейзажно-мальовничим
моментам, для якої характерні повільні темпи, відносна постійність тематичного
матеріалу, фактури і типів руху, наявність тільки мажорних тональностей, а також
статичності. В цілому центральна частина ораторіі виконує функцію повільної
частини симфонії (homo credens sapiens).
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Третя

частина

ораторії

–

фінал.

Композитор

вперше

у

якості

самодостатнього номера пише оркестровий епізод (№ 21). Наприкінці ораторії
(№ 22) А. Рубінштейн використовує цікавий прийом – об’єднання двох планів
через поліжанровість: в партії хору небесних духів звучить своєрідний реквієм:
«Горе, горе згрішила людина», а в партії бунтівних духів – гімн «радість пеклу».
Завершується ораторія вигнанням Адама і Єви в пекло.
При написанні ораторії «Втрачений рай» А. Рубінштейн спирався на
творчість сучасників, зокрема Ф. Мендельсона. Так, для відтворення музичних
характеристик Ангела, Адама, і Єви, композитор вдається до готових форм
мендельсонівської музики – арія Ангела в першій частині ораторії, експозиція Єви
в другій частині, початок оркестрового вступу і тріо архангелів в третій частині
нагадує «Jerusalem» з «Павла» Ф. Мендельсона.
З Ф. Лістом А. Рубінштейна пов’язують не тільки дружні відносини, але і
деякі творчі методи. Такою є лейтмотивна система в ораторіях Ф. Ліста, і
частково представлена в першій ораторії А. Рубінштейна «Втрачений рай». В
цьому випадку величезний інтерес представляє музична характеристика Творця,
незважаючи на невтішну оцінку [14, с. 186]. Даний образ не є персоніфікованим, і
в партитурі записаний як «Один голос» на відміну від інших образів-персонажів,
але єдиний який володіє лейтмотивом. Він звучить у оркестрі (в музичній основі
якого – переміщення тонічного тризвуку) і з’являється перед кожним речитативом
Бога в першій частині (№№ 2, 4, 11) в мажорних тональностях (C-dur, F-dur, Adur, B-dur). У другій частині лейтмотив не зустрічається, зате в третій частині
звучить в № 24, тим самим зкріплюючи архітектоніку ораторії, роблячи її
монолітною.
Безумовно, оперний вплив позначився на ораторії «Втрачений рай»
А. Рубінштейна, але специфіка ораторіального жанру виявляється на таких
рівнях:
• плавний, тривалий розвиток сюжетної лінії (великомасштабна композиція з
трьох частин);
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• хор, як головна дійова особа (де з 28 номерів – 23 присвячено хоровому
розвитку);
• верховенство мовного первня над мелодійним (речитативи Бога як
основний спосіб втілення музичної характеристики), в ораторії всього п'ять
сольних номерів (№№ 3, 4, 6, 8, 24);
• другорядне місце займають ансамблеві форми, №№ 23, 26 в чистому
вигляді, №№ 19 і 28 з включенням хору;
• переважання повільних темпів, яке сприяє тривалому утримуванню однієї
емоції, на основі стриманого, узагальнено-поетичного речитативу.
Художній світ проаналізованої ораторії А. Рубінштейна є відповідним
жанровому

канону,

підтверджуючи

спадкоємність

його

трактування

західноєвропейської моделі ораторії на драматургічному, композиційному,
концептуальному рівнях організації твору.
Висновки до Розділу 2
У Розділі 2 презентовано авторську концепцію структурно-семантичного
інваріанту жанру ораторії, що напрацьований шляхом моделювання змістовних
рівнів екзистенції жанру (від бароко – до романтизму). На базі запропонованої
методології аналізу ораторій репрезентовано типові маловивчені зразки жанру
барокового

та

романтичного

періоду

(«Ієвфай»

Дж. Каріссімі,

«Ілія»

Ф. Мендельсон, «Втрачений рай» А. Рубінштейна).
Запропоновано дефініцію жанру ораторії як узагальнення його історикостильового розвитку і відображення його ієрархічної природи.
З

точки

зору

семіотичного

підходу

ораторія

репрезентує

образ

інноваційного світосприйняття Людини Віри – homo credens (уцерковлена
людина).

Її

структурно-семантичний

взаємопов’язаних

поняттях:

«жанровий

інваріант
генотип»,

базується

на

трьох

«жанрово-інтонаційний

комплекс», «жанровий інваріант». У своїй триєдності вони розкривають зміст
авторської концепції жанру як віддзеркалення композиторського світогляду та
історико-стильового дистанціювання жанру.
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Формування системи взаємодії рівнів структурно-семантичного інваріанту
ораторії

в

контексті

еволюції

історико-стильових

та

індивідуально-

композиторських принципів його втілення постає як жанровий канон.
Історична еволюція жанру мала наступні стадії:
ініціація (ґенеза й кристалізація жанру, формування атрибутивних якостей,
набуття ними семантичної визначеності, внаслідок якої утворюється «ядро
жанру»);


традиціоналізація

(період

активного

продукування

з

утвердженням жанрового канону на рівні мови, змісту та засобів втілення);


трансформація жанру (послаблення або посилення окремих

компонентів структурно-семантичного інваріанту в нових історичних умовах
музичного мистецтва).
Усі зразки жанру ораторії, котрі створені в різних історико-часових і
національних

контекстах

музичної

культури

християнської

цивілізації,

утворюють жанрову парадигму, об’єднують різні жанрові версії в один умовний
ряд для наукового пізнання.
Пропонована методика аналізу ораторії як жанрового канону базується на
системі

взаємодії

семантичного,

ієрархічних

синтаксичного,

рівнів

музичного

парадигмального.

твору:

Такий

інтонаційного,

підхід

дозволяє

виокремити зовнішню структуру ораторії у взаємодії її іманентних константних
пластів – її жанровий генотип (складається з ораторіальної інтонації, драматургії
та композиції; утворюється завдяки комбінаторному впливу та взаємозв’язку);
внутрішню структуру ораторії (містить інформативний код онто-вертикалі
«людина – Бог» та семіотичну систему осягнення макрокосмосу через мікрокосм).
Розглянуто

стадію

ініціації

загальноєвропейської

традиції

жанру.

Характерною особливістю ораторій Дж. Каріссімі як родоначальника жанру є:
драматичний зміст, образні контрасти і психологічні зіткнення, що розкриваються
виключно музичними засобами, без розрахунку на гру акторів, їх зовнішність та
на сценічне оформлення.
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Таким чином, у ораторії «Ієвфай» кристалізується жанрова модель ораторії,
в якій формуються стійкі ознаки жанрового канону:
1) біблійний текст у якості вербальної основи;
2) сюжетна інтерпретація у співвідношенні з церковним каноном;
3) текст першотвору транслює Історик, або Testo у вигляді прози;
4) великомасштабна структура;
5) переважання декламаційної основи над мелодичною, специфікована
ораторіальна інтонація – наративний стримано-узагальнений речитатив;
6) домінування хорових епізодів над сольними;
7) спілкування між парафіянами і Богом.
Продовжуючи вивчення стадії традиціоналізації жанрового канону, яка
склалася у творчості Г. Генделя, наступні представники ораторіальної творчості,
власне, класичного та романтичного історичного етапу, успадковують його
традицію.
Висвітлено мистецьку рефлексію на жанр доби музичного романтизму
ХІХ ст. Усвідомлено жанровий канон ораторії на етапі традиціоналізації,
висвітлено роль біблійної символіки, увиразненої в музичній мові у той чи інший
спосіб.
Будова твору – великомасштабна композиція, наративна драматургія,
поступальність

сюжетної

лінії,

переважання

ораторіально-мовного

(речитативного) первня над мелодійним і повільних темпів – підтверджує
структурно-семантичний інваріант.
Отже, ядро жанрового канону ораторії продовжує екстраполяцію в ораторії
«Ілія»

Ф. Мендельсона

–

триєдність

біблійної

символіки,

онтодіалога

(вертикальний принцип Богоспілкування) і сакрального хронотопу (вічність), яка
втілює сутність ораторії, як жанрової моделі світу.
Виявлено принцип спадкоємності жанрового канону в творчості російського
композитора на ґрунті порівняння із західноєвропейською традицією, завдяки
чому можна стверджувати, що структурно-семантичний інваріант не набув рис
національної специфіки.
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Таким чином, художній світ проаналізованої ораторії А. Рубінштейна
свідчить про жанрову спадкоємність однієї з перших спроб написання ораторії в
російській культурі ХІХ ст. із західноєвропейською традицією. Пошукуваний
жанровий канон, ядром якого є онто-комунікативний принцип «Бог – людина»,
спостерігався на всіх рівнях моделювання музичного змісту (драматургічнокомпозиційному та концептуальному).
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РОЗДІЛ 3
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРОВОГО КАНОНУ ОРАТОРІЇ
В ТВОРЧІЙ ПРАКТИЦІ XX-ХХІ СТОЛІТЬ
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ А. ПЯРТА, І. КАРАБИЦЯ)
3.1. «Київські фрески» І. Карабиця: жанрова картина світу
На

долю

ораторії

«Київські

фрески»

І. Карабиця

випало

чимало

випробувань. Останній запис в партитурі композитор здійснив у 1983 році, а
вперше вона прозвучала у концертному варіанті, в день чорнобильської трагедії
1986 р. Звісно, що в умовах тих подій цей концерт швидко забувся (майже на
20 років). У тексті буклету до виконання 2005 року відомий талановитий диригент
Кирило Карабиць (син композитора) зазначив: «Замовлення та виконання
“Київських фресок” планувалось як новаторська презентація синтезу декількох
мистецьких жанрів: театрального, концертно-ораторіального, хореографічного та
кінематографічного, які мали відображати символічність та духовну силу міста
Києва – одного з найсвятіших осередків людства» [57].
Слід зазначити, що ораторія «Київські фрески» створювалась на замовлення
дирекції Національного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка з нагоди
святкування 1500-ліття міста Києва. Задум створити музичне полотно, яке б
увиразнило сутність історичної місії України через своєрідну музичну емблему
(або, кажучи сучасною мовою, музично-інтелектуальний бренд міста Києва),
належало головному диригенту Національного театру опери та балету імені
Т. Г. Шевченка Стефану Турчаку, та письменникові Борису Олійнику, до яких
згодом долучився і Іван Карабиць. Варто уточнити, що головна ідея вказувала на
роль Києва не як національного маніфестанту незалежної України, а як «колиски
трьох братніх народів» (горезвісне «мать городов русских»), що постійно
акцентувалось. «Для офіційної історіографії це був ще один вдячний привід
нагадати про “братські народи” і “навіки нерозривний зв’язок”, на якому так
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наголошували офіційні комуністичні історики, так само, як і посилити процеси
русифікації»15 [62, с. 152].
Для відчуття повноти картини, духу твору, доречно привести цитати митців,
музикантів, які, створюючи постановку «Київських фресок», йшли пліч-о-пліч з
композитором і вдихнули друге життя в концептуально складний твір. В одному
із інтерв’ю композитор говорив так: «Мені хотілося у вокально-симфонічних
фресках про Київ створити образ столиці України не тільки в історичнохронологічному аспекті – від сивої давнини до сучасності, щоб на сторінках цієї
своєрідної музичної книги показати людину як головну силу національного руху,
дух і високі морально-етичні якості, джерела, які йдуть з глибин нашої
духовності, історії»16.
«”Київські фрески” – це згусток енергетики української пісні, нашого
народу. Твір насичений великою кількістю внутрішньої інформації, емоцій. Це –
переплетіння видатної поезії та видатної музики, – акцентує голова Спілки
композиторів Михайло Степаненко.
Говорить автор лібрето, письменник, громадський діяч Борис Олійник: Іван
Карабиць для себе і для мене відкривав навіть наших класиків. Він умів шукати,
скажімо, у Павла Тичини те, що ми ніби знаємо. Карабиць брав слово – на вагу, на
звук, на «смак». У цьому – краса й сила «Київських фресок». Хормейстер Левко
Венедиктов стверджував так: «Цей твір – глибоко національний, дуже майстерно
написаний. Орієнтир драматургічного розгортання сюжету – наскрізна партія “від
Автора”. Вражає інтонація поетичних зв’язок-рефренів, наскрізних лейтмотивів,
яскрава візуальність, що долучає хореографію, сценографію, світло, кінокадри».
Створюючи масштабне сценічне полотно, Іван Карабиць з великим хистом
«вплітає» у твір авторські інтерпретації народних дійств, купальських ігор та
весільного обряду. Автор охопив візію народного життя у великому часовому

15

Нагадаємо, що ще пять років назад, у 2013 р., під час святкування 1025-ої річниці Хрещення Русі, де почесними
гостями були В. Путін та митрополіт Кирило, Київ став майданчиком для подібних ідей: зібралось понад десяток
хорів, які співали українською, російською та білоруською мовами.
16
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обсязі. Маріанна Копиця розповідає: Іван Федорович був уродженцем Донбасу,
але він дуже любив Київ і написав у одній статті: «…це справді свята земля, щось
тут зарито таке, що дає Києву постати з попелу, відродитись».
Він дуже вірив у духовне покликання Києва. І коли започатковував
фестиваль «Київ-Музик-Фест», сподівався, що Київ стане духовним центром
Європи. І ось тепер, коли Київ знову вирує, одухотворюється, цей твір побачив
світ. Це – символічно. У «Київських фресках» рефреном звучать і шевченкові
слова «Борітеся – поборете» й поетичні рядки Тичини «Чуття єдиної родини».
Пригадую, три роки тому, за тиждень до свого відходу у вічний світ, він попросив
мене звернутися до тодішнього ректора Київської консерваторії Олега
Тимошенка, щоб посприяв відновити цей твір на сцені. Я тоді сказала: «Київські
фрески» були написані давно, чи хотів би ти щось змінити у партитурах?» А він
пальцем так повів і відповів: «Жодної ноти, літери, слова я не хочу змінювати,
цей твір написано серцем, і він з роками не змінюється».
Нарешті, після того як партитура була відновлена зусиллями учня
І. Карабиця Артема Рощенка, відбулася довгоочікувана прем’єра, котра була
присвячена до 60-річчя композитора 16 січня 2005 року. Не зважаючи на такий
тернистий шлях твору, він ані на секунду не втратив своєї актуальності, ба
навпаки, в умовах ХХІ століття зміцнив свої інноваційні та синтетичні втілення
жанру. «Доводиться лише дивуватися, як – ще за довго до ери комп’ютера й
Інтернету, до моди на кліпи та слайд-шоу – Іван Карабиць зрозумів потребу
вихованого в технократичному середовищі слухача у візуальному компоненті,
який має супроводжувати музичний твір, як зорієнтувався в можливостях
залучення документальних, тобто суто інформативних компонентів у синтетичне
дійство» [62, c. 55].
Що ж відбувається в опері-ораторії «Київські фрески» І. Карабиця, і чи
зазнає твір внутрішньої та зовнішньої трансформації жанру? У зв’язку з цим
питанням постає коло проблем, яке потребує наукового осмислення.
Жанрове ім’я. Перша проблема пов’язана з самим позначенням жанру.
Авторитетні українські дослідники творчості І. Карабиця А. Терещенко та
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Л. Кияновська визначають цей твір як «оперу-ораторію» [187, с. 62]. На
офіційному сайті Івана Карабиця в розділі «вокально-симфонічні твори» теж
йдеться про оперу-ораторію17. В деяких інтерв’ю та рецензіях музичні критики
визначають

жанрову

природу

твору

як

«ораторії-балету».

Врешті-решт

композитор обирає вокально-симфонічні фрески, що є найбільш узагальнюючою
жанровою назвою.
Нагадаємо, що ораторія постає найбільш «титульним» жанром музичної
культури радянської епохи, бо вона є тим самим універсумом, в якому мають
поєднуватись міфологічні, ідеологічні та естетичні функції. Іншими словами, у
безлічі радянських ораторій («Реквієм» А. Караманова, «Поеторія» Р. Щедріна,
«Сказання про пугачовський бунт» Ю. Буцька, «Пори року» Р. Леденьова,
ораторія «Бунт» К. Баташова, твори Ю. Шапоріна) відтворено тоталітарну
картина світу з притаманною їй підміною сакрального змісту на ідеологічні кліше.
Цим завданням були підпорядковані й музичні засоби виразності. «…Саме
кантати и ораторії змогли органічно синтезувати демократичність і вокальну
пластику пісенності (у такий спосіб підкреслити спадкоємність жанру з народнопобутовою традицією), масштаб симфонічного розгортання (чим задовольнялися
б вимоги монументальності, епічної героїки), сюжетно-програмну конкретність
театральної музики (що дозволило створити прецедент quasi-візуалізації
літературного сюжету)» [27, с. 77].
Так, в радянській ораторії спрацьовує «пам’ять жанру», оскільки ораторії
епохи бароко переважно створювались на замовлення, які виконувались замість
опер під час Великого посту. Соціальний аспект жанрового змісту постає на
перший план, і в радянські часи ця властивість жанру «на замовлення» була
використана в повній мірі. Однак, якщо в основу класичної ораторії покладено
онтологічну вертикаль, в підніжжі якої – людина віруюча (Homo Credens), а на
горі – Бог, то в радянській ораторії відбувається підміна цінностей, де спілкування

17
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розкриває зв’язки між людиною радянською (Homo Soveticus), і Культом партії,
ідеології в цілому.
Відомо, що жанровий синтез (поліжанровість ) у ХХ ст., дуже поширене
явище. Варто згадати твори А. Онеггера, Д. Мійо, К. Орфа, І. Стравінського,
Р. Щедріна, а для втілення надскладної концепції, яку задумав композитор із
Б. Олійником – чи не найбільш органічний варіант.18 Г. Калошина вказує, що
поліжанровість – «взаємовпливи та різні сполучення ознак різних музичних і
позамузичних складних професійних жанрів…Враховуючи, що складовими цього
жанрового гібриду є, як правило, вже синтетичні жанри (опера, ораторія,
вокальний цикл, жанри театра і кіно), поліжанровість є синтез вишого порядка»
[52, с. 79]. Власне кажучи, в «Київських фресках» синтезовані як музичні складні
жанри (опера, ораторія, балет, іноді містерія), так і позамузичні (кінематограф і
театр). котрі варто розглянути під різним кутом, щоб виявити домінуючий жанр,
розглянути жанровий баланс та визначити другорядні жанри. В зв’язку з цим
Г. Калошина виявляє ще одне коло явищ, позначене «якісним характером
жанрових поєднань:
 наявністю основного стержневого жанру і супровідних;
 «горизонтальне», почергове увімкнення різних жанрів;
 прийом жанрового «вкраплення» або «відхилення» з поверненням до
початкового принципу;
 контрапунктне вертикальне накладання різних жанрових пластів –
жанрова поліфонія;
 органічне злиття принципів різних жанрів при формуванні жанрових
гібридів або при дифузії жанрових ознак;
 важливий і кількісний фактор: поєднання двох (опера-ораторія), або
більшої кількості складових (кантата-симфонія-вокальний цикл) [там
само].
18

Цікавий виявився той факт, що в 1982 році (рік написання «Київських фресок») на сцені Київської філармонії
було виконано оперу І. Стравінського «Цар Едіп». Захоплення молодих композиторів музикою Стравінського є
загальновідомим фактом.
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Любов Кияновська в своїй фундаментальній монографії про І. Карабиця
вказує, що «… ідея монументального ораторіально-сценічного дійства не була
зовсім новою і мала низку прототипів в українській фольклорно-обрядовій
традиції, професійній композиторській творчості ХІХ-ХХ ст., а також у світовій
практиці,

особливо

у

музично-театральних

експериментах

міжвоєнного

двадцятиріччя та повоєнної доби». І як з одних жанрових прототипів вказує на
моралізаторські «шкільні драми», в основі якої особливий тип театрального
дійства, що органічно інтегрується в романтичну оперу (твори М. Лисенка,
синтетичні сцени із опери «Золотий обруч» Б. Лятошинського, «Ятранські ігри»
І. Шамо, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича).
Іванна Карабиць визначає оперу-ораторію як «поліжанровий твір, який
може бути виконаний як в рамках академічного концерту, так і на оперній сцені з
урахуванням її можливостей» [62, с. 28].
Досить ґрунтовно висвітлює проблему взаємодії музичних жанрів у творі
І. Карабиця дослідниця Алла Терещенко: «Жанрові витоки “Київських фресок”
синтезують ознаки ораторії і опери, драматичного і літературного театру,
народного дійства і хореографічної вистави. Грандіозний, масштабний задум,
складна образність лібрето утруднюють суто музичне вирішення твору і
призводять до залучення самостійного поетичного ряду, що об’єднує партію
xитця, сольні, ансамблеві й хорові декламаційно-розповідні епізоди. Слово
використовується у різних проявах: традиційно розспіваний поетичний або
прозаїчний текст вокалізованих епізодів – сольних і хорових, сольна, ансамблева
(приміром, квартет солістів хору) та хорова декламація, вільна і регламентована
ритмом та умовною фіксацією звуковисотності мелодекламація» [187, c. 83].
«Сформувавшись у сфері жанрового синтезу, поліжанровий різновид ораторіїопери І. Карабиця переводить ораторіальне дійство у видовищно-дієву сценічну
форму, де паралельно розвиваються кілька самостійних виражальних планів:
декламаційний, обумовлений специфікою драматичного театру, хореографічний,
що переводить понятійну конкретику літературно-музичного вираження у
пластичні форми узагальнення і символіки, відеоряд, що пропонує демонстрацію
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під час виконання твору кінокадрів і слайдів та сприятиме створенню
наближеного

до

реальності

просторово-колористичного

тла.

Виражальні

можливості інших жанрів і видів мистецтва (театр, масове дійство, балетна дія,
пластично-візуальний ряд), за умов провідної ролі суто музичних засобів та
іманентних ознак ораторіальної форми, спрямовані на більш об’ємне розкриття
художнього задуму, що вміщує сучасне і ретроспекцію, реальне і умовне,
індивідуально-конкретне

і

філософськи

узагальнене»

[187,

с. 87].

Отже,

А. Терещенко відводить чільне місце все ж таки ораторіальному жанру, який
доповнюють опера, балет, театр і кіно, хоча і акцентує на тому, що «ораторіальне
дійство» переходить «у видовищно-дієву сценічну форму»19.
Л. Кияновська є більш стриманішою щодо виявлення домінуючого жанру в
аналізованому творі І.Карабиця: «…в опері-ораторії досягнуто вищого рівня
синтетичності – я б окреслила його як «гіперсинтез», оскільки в нього включено й
традиційні складові, й ті, які завдячують технічним винаходам ХХ століття» [62,
с. 156]. Тож повертаючись до основних жанрових поєднань на якісному рівні, на
які вказує Г. Калошина, розглянемо першу позицію – «наявність основного
стержневого жанру і супровідних». Для цього є доцільним проаналізувати два
параметри у визначенні домінуючого жанру – зовнішній (за кількісним
показником тривалості жанру, його візуальне втілення) і внутрішній (принципи
формоутворення, драматургії).
Втім постає питання, чи в рівній мірі представлені різні жанри в цій
синтетичній конструкції (ораторія, опера, балет, кіно) в даному творі, чи все ж
таки є основні і допоміжні жанри, і які функції виконує кожен з них?
Схематично унаочнимо жанрові чинники «Київських фресок», які органічно
взаємодіють у рамках структурно-семантичного інваріанту ораторії, при цьому не
витісняють його жанрове ядро, а лише доповнюють та збагачують, тим самим
підсилюючи його семантичний вплив на слухачів (див. схему нижче):

19

Цікаво, що стаття була написана у 2003 р., а перша, і нажаль поки що єдина постановка 2005 року свідчить, що
«видовищно-дієва сценічна форма», в повній мірі так і не відбулась.
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Рис. 3.1 Міжжанрові взаємодії у «Київських фресках» І. Карабиця
I. Кіно, і кінематограф в цілому на зовнішньому (візуальному) рівні реалізується
найменше, оскільки відеоряд, який пропонують постановники «Київських
фресок» супроводжує лише два номери: № 10 «Київські дзвони» (транслюються
кадри воєнної хроніки) та № 11 «Ти невмируще серце України» (кадри
зруйнованого Києва, та його відбудова). Все ж таки основна роль жанру кіно
втілюється на внутрішньому рівні, де в основі формоутворення всього циклу
лежить принцип монтажу, одним із найпоширеніших принципів мислення та
форми першої та другої половини ХХ ст.
Особливе відчуття часу є найвагомішим елементом «Київських фресок»,
про що наголошують і дослідники творчості І. Карабиця. Процитуємо думку
Л. Кияновської, яка пише: «…на вищому концептуальному рівні його об’єднує
символ невмолимого часу, “колесо Історії”, яке рухається етапами розвитку
величного міста» [62, c. 158]. Доповнює важливу думку про концепт часу і
А. Терещенко: «…основною засадою монтажу різних за змістом і стилем
літературно-поетичних і документальних джерел, об’єднання подій значного
періоду – від давньої Київської русі до наших днів – став наскрізний розвиток
уособленого в партії читця образу Часу» [187, c. 83].
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Наведені цитати показують філософський аспект питання, а от що до
музичного, слід звернутися до ритму і метру, адже, власне, ці засоби музичної
виразності і утворюють часові зміни:
 перемінний метр – майже на кожній сторінці партитури змінюється
розмір: щотакту (№2 ц.10 7/8, 6/8, 7/8, 4/4, №10 другий розділ 7/4, 6/4,
5/4, 6/4, 7/4, 6/4, 5/4 колоподібність, циклічність), на гранях
внутрішніх розділів (дуже рідко коли самостійний розділ витриманий
в одному розділі, №5 2-й розділ в розмірі 3/4), на гранях номерів;
 ритмічне ostinato – як правило відіграє ще і колористичну функцію,
адже

виконується

різними

інструментами

із

групи

percussio

(коробочки, тарілки, ксилофони, металофони, челеста та ін..), і
визначає рушійну силу, музичного прошарку;
 витримані органні пункти – відіграють роль зупинки, статики,
своєрідне осмислення подій, їх рефлексія, найчастіше є фоном для
Читця.
Досить розгорнуту характеристику монтажної форми музичного твору
розглядає О. В. Синельнікова в своїй статті «Монтажний принцип та музична
форма» [170]. Запозичимо основні ознаки, які відрізняють її від будь-яких
типових форм, у якості драматургічної моделі та екстраполюємо у подальшому
цю модель на твір І. Карабиця, обраний для аналізу:
1. «Особливе відчуття часу, можливість деформації його природного ходу,
уривчастість, здатність до стискування і розширення меж» [170, с. 70];
2. «Основа драматургії – кадровість, їх калейдоскопічне нанизування» [170,
с. 70]. Загалом, кадровість та калейдоскопічність стають головним принципом
драматургічного розвитку «Київських фресок»:
 всі дванадцять номерів об’єднані прийомом attacca;
 внутрішня диференціація номерів на розділи (контраст епізодів-кадрів
найчастіше буває жанрово тематичний, темброво-динамічний, фактурний,
темповий, ритмічний);
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 відсутність

реприз

(за

виключенням

першого

номеру),

будь-яких

тематичних арок, «ескізність репризних проведень тематизму».
3. «Довільність масштабів епізодів-кадрів, нерівномірність тривалостей
епізодів (від одного-двох тактів, до декількох сторінок нотного тесту, утворює
монтажний ритм форми;
4. Незавершений епізод, що виступає як складову великого розділу, що
залишається «за кадром» (принцип pars pro toto);
5.

Несподіваність

появи

нового

музичного

матеріалу,

навмисне

підкреслення «швів», моментів «склеювання» кадрів, відсутність зв’язок і
переходів між ними;
6. Можливість використання різних прийомів зіставлення монтажних
одиниць: стик, наплив, розрив;
7. Дискретність форми, чітка відмежованість, зіставлення, рядоположеність
елементів;
8. Переважання функції експонування нових тематичних утворень і майже
повна відсутність розвитку;
9. Рівнофункціональність тематизму;
10. Акцентування кристалічних особливостей форми і послаблення її
процесуальності» [170, с. 68-72].
Особливі ознаки монтажної форми подані в неповному переліку, але всі
перераховані і так чи інакше знаходять своє відображення в опері-ораторії
«Київські фрески». Монтажний принцип діє на глибинних рівнях зовнішньої та
внутрішньої організації, впливаючи на драматургію та архітектоніку в цілому.
II. Опера. Як відомо, неоперних сюжетів не існує, адже мотивом опери може
стати все, що знаходить емоційний відгук у людини, незалежно від масштабу
подій. Втім, основним стрижнем будь-якого типового оперного сюжету є
бінарність: життя-смерть, добро-зло, світло-пітьма, чоловік-жінка. Визначення
основної опозиції, яка лежить в основі сюжету, вказує на співвідношення сил дії
та контрдії в опері, та врешті-решт, на співвідношення полярних інтонаційних
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сфер і динаміку тематичної роботи. Однак, у «Київських фресках» ми не знайдемо
типового оперного конфлікту, адже в обраному сюжеті майже повністю відсутня
бінарна опозиція, але є комунікаційна антиномія «Бог – Людина», що є ядром
жанрового інваріанту, власне ораторії, а не опери.
1. Відповідно й на рівні тематизму не відстежується контрастний матеріал,
закріпленого за будь-яким героєм, годі й говорити про лейтмотивну систему
характеристики образів.
2. Відсутність персоніфікації, теж не на користь опери, а відповідно й
традиційних форм втілення: арій, аріозо, монологів.
3. Відсутній розподіл на акти дії, відповідно й зміни декорацій не
відбуваються. Протягом всього твору декорації статичні, лише наприкінці їх
змінюють кінокадри з хронікою війни.
То ж які можна привести аргументи, що свідчать про належність «Київських
фресок» до опери. Перше, що слід зазначити - це видима, але мало динамічна
сценічна постановка, коли мова йде чи то про солістів, або ансамблеві сцени, вони
позбавлені будь-яких рухів, лише костюми й вокальне втілення. Хор взагалі не
бере участі в постановці, він лише утворює сценічний пласт, який впродовж твору
незмінний. І друге, що можна співставити з оперним жанром – це наявність
сольних і ансамблевих епізодів.
В першому номері «Київських фресок» «Возрадуйся, граде: Maestoso:
«Луна

віків

над

Лавровою

пущею…»

звучить

костюмований,

але

не

персоніфікований ансамбль(соло сопрано, мецо сопрано,тенору й баритону), хоча
в них чітко асоціюється четвірка засновників міста Києва. Сольних епізодів дещо
більше: № 2 «Над Києвом золотий гомін: Sostenuto – бас соло, № 3 «Жагучої ночі
Івана купала: Adagio «Уночі, як Чумацький шлях…» – сопрано-соло, № 4
«Весілля: Allegro: «Ой не роди пшенице…» – соло тенора, № 6 «Я єсть народ… :
Moderato : «Чорний птах кряче…» – соло мецо сопрано, № 12 «Чуття єдиної
родини: Andante: «Глибинним будучи і пружним…» – соло басу. А № 9 «Вогняне
небо: Sostenuto : «Уночі…Я, хлопчик-семиліток…» – соло басу, чи не єдиний
сольний епізод з характерним оперно-ораторіальним розгортанням.
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III. Балет. Хореографічний елемент, чи не єдиний, завдяки якому сцена оживає, і
постановка відбувається. Пам’ятаємо, що І. Карабиць пропонував два варіанти
втілення твору – сценічний і концертний. Балетне дійство розгортається майже
протягом всього твору, у всіх номерах, окрім першого і останнього, утворюючи
тим самим арку, а кульмінаційною зоною виступає № 7 «…Наставало сотворіння
світу» (точка золотого перетину). Тобто з 12 номерів твору, в десяти номерах
присутній балет, який тісно пов'язаний з сюжетом, і розкриває його як детально,
так і узагальнено, і є левовою часткою в жанровій взаємодії твору, де самостійний
драматургічний план утворює, власне, хореографічний елемент. Тому кількісний
показник в цьому випадку настільки показовий, що і сам твір хочеться назвати не
оперою-ораторією, а все ж таки ораторією-балетом.
Загалом балет в «Київських фресках» є рушійною силою, рухомим
елементом, і виконує одну з головних драматургічних функцій – функцію руху,
розвитку сюжетної лінії, та її хореографічного коментування.
IV. Фреска. У ХХ столітті тенденція жанрових взаємодій мікстів настільки
поширена, не лише в суто музичному мистецтві, але й на рівні різних видів
мистецтва. Досить часто можна зустріти в назвах літературно-поетичних творів
такі найменування як симфонія, ораторія, ноктюрн та ін.. Тож годі й дивуватися
коли візуальне мистецтво мігрує в музику.
Серед українських, російських композиторів досить багато творів де так чи
інакше фігурує поняття фреска20, і вживається як художня метафора «Фрески
Діонісія» для 9 інструментів Р. Щедріна, або як доповнення до визначення
основного жанру (ораторія-балет «Київські фрески»), або як, власне визначення
жанру (вокально-хорові фрески «Петро І», Андрія Петрова, «Скорботі радощі

20

Фреска спочатку виникла в живописі (у перекладі з італійської «fresco» означає свіжий). У «Популярній
художній енциклопедії» цей жанр позначає техніку «живопису фарбами (на чистій або вапняній воді) по свіжій,
сирій штукатурці, яка при висиханні утворює найтоншу прозору плівку карбонату кальцію, що закріплює фарби і
робить фреску довговічною; фрескою також називається твір, виконаний в цій техніці. Фреска, що дозволяє
створювати монументальні композиції, які органічно пов’язані з архітектурою, - одна з основних технік стінних
розписів» [Популярна художественна енциклопедія. М. : Советская энциклопедия, 1986. Кн. 2. С. 352].
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Богородиці» хорові фрески для жіночого голосу, саксофона-сопрано і змішаного
хору Дмитра Смирнова).
Молода дослідниця Оксана Тиха виокремлює деякі спільні ознаки жанру
«музичної фрески»:
1. «Глобальність ідеї (загальнолюдський аспект проблеми) та втілення
певного типу програмності в кожному творі» [189, с. 5]. Так, «Фрески» можуть
бути написані під враженням від живописних полотен («Фрески П’єро делла
Франческа» Б. Мартіну, «Фрески за картинами Катерини Білокур» Л. Дичко) і
біблейських, легендарних і історичних сюжетів або подій (вокально-хорові
фрески «Петро I» А. Петрова, симфонічні фрески «Фархад і Ширін» М. Кажлаєва
та ін.), або на замовлення як у випадку з «Київськими фресками» І. Карабиця.
2. «Монументальність на рівні форми: багаточастинність, масштабність,
«мозаїчність» конструкцій і, в той же час, можливість узагальнення («погляд на
відстані») як правило, в заключній частині;
3. Індивідуальність і різнорідність виконавського складу;
4. Специфічна «живописність» музичної мови (використання сонорноколористичних можливостей гармонії)»[189, c. 6];
5. «Доступність сприйняття як якість «демократичності» [189,c. 7].
Безумовно, всі ці риси жанру «музичної фрески» знаходять своє
відображення в «Київских фресках» І. Карабиця, але займають все ж таке не
головні позиції, а як доповнення основного стержневого жанру.
V. Ораторія. «Київські фрески» І. Карабиця поєднують в собі декілька жанрів,
але чільне місце посідає ораторія, оскільки іманентні жанрові риси ораторії
розкриваються як на кількісному, так і на якісному рівнях.
1. Сюжет. В основу твору покладена поема Павла Тичини «Золотий гомін»,
яку лібретист доповнює вкрапленням невеликих за об’ємом фрагментів власних
творів («Ода Києву», «Брязк і вибух», «Славтеся, руки») та творів інших поетів
(«Кавказ», «О, люди! Люди, небораки!» Т. Шевченка, «В космічному оркестрі»,
«Перше травня на Великдень», «Чуття єдиної родини» П. Тичини, «Київське
небо», «Київська легенда» І. Драча, «Прекрасний Києве на предковічних горах»
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М. Рильського). Присутні також автентичні обрядові українські тексти – «Крапни
дощику», «Ой, не роди пшенице».
Відповідно до запропонованої нами типізації сюжетів, лібрето «Київських
фресок» належить до історичного типу ораторіальних сюжетів, в основі якого
лежить наративний тон висловлювання. Всі сюжетні фрагменти пов’язані із
християнською символікою («хрест», «дзвони», «золотий гомін», «хори вічності»,
постать Андрія Первозванного) та язичницьким архаїзмом, який плавно модулює
в сферу християнства («Івана Купала»). Отже, головними параметрами
ораторіальності є особливий вибір сюжету, а в даному випадку історичнохронікальний, і спосіб його внутрішньої організації, де акцентується увага не на
особистісному сприйнятті історичного хронотопу (Я – Historia), а на узагальненій,
виваженій суспільній рефлексії.
2. Роль хора. Головна дійова особа будь-якої ораторії – хор, як
найголовніший стабільний покажчик жанрового канону ораторії. «Найбільш
переконливо ораторіальну специфіку твору виявляє епічно-узагальнений образ
народу, поданий в історичній динаміці, в різних ситуаціях та іпостасях (хорова
партія). Водночас, хор – це і об’єктивний голос Історії, що сприяє втіленню
розгорнутої панорами подій минулого і сучасного» [187, с. 83].
В ораторії «Київські фрески» хорові фрагменти та деякі репліки формують
певні хорові типи, такі як: хор-оповідач (№ 5 «За горами гори»), хор-дія (№ 4
«Весілля», № 10 «Київські дзвони»), хор-зображення (№ 2 «Над Києвом Золотий
гомін», № 3 «Жагучої ночі Івана купала»), хор-гімн (№ 1 «Возрадуйсь граде»,
№ 11 «Ти невмируще серце України», № 12 «Чуття єдиної родини»), хорморалізатор, (№ 8 «Великодній дощ»), хор-коментатор (№ 7 «Наставало
сотворіння світу») хор-емблема (№ 6 «Я єсть народ»). Усі ці типи хорів можна
розподілити за головною метою та функцією:
- функція дієвої особи – де хор виступає як головна дійова особа та рушійна
сила драматургічного процесу;
- функція контрастування – де хор протиставлений іншій дійовій особі або
усьому дійству загалом;
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- функція фону – де хор або висловлює суспільну думку, або абстраговано
коментує дійство, або виконує функцію рефлексії.
Єдиний номер в ораторії «Київськи фрески», у якому відсутній хор, – це
№ 9 «Вогняне небо». Воно зумовлено тим, що тут вперше ведеться оповідання від
першої особи «Я – хлопчик-семиліток».
Отже, хор в ораторії є не тільки дійовою особою у всіх його
функціональних проявах та формотворчим чинником музичної драматургії в
цілому, а й сталим компонентом структурно-семантичного інваріанту жанру
ораторії.
З іншого боку, хор є «інструментом» втілення головного концепту «МИ»,
що формує масову свідомість і переходить у духовну єдність – соборність (№ 12
«Чуття єдиної родини»).
3. Роль Читця. В «Київських фресках» значення Читця важко переоцінити,
оскільки

його

функція

реалізується

і

на

формотворчому

процесі,

і

драматургічному та релігійно-філософському рівнях. Партія Читця задіяна майже
у всіх номерах ораторії, окрім IV-го номера «Весілля». Формотворча функція
виявляється в тому, що кожен номер обрамлений театралізованими репліками,
кожна з яких має своє специфічне смислове навантаження: як зображення («Над
Києвом – золотий гомін, і голуби і сонце»), як заклик до дії («розчини вікно,
послухай»), як погляд «мудреця» («я невгасимий Огонь Прекрасний, Одвічний
Дух…»), як образ Часу («над сивоусим небесними ланами, Час проходить, Час
засіває»). З приводу останнього А. Терещенко пише: «Основною засадою
монтажу різних за змістом і стилем літературно-поетичних і документальних
джерел, об’єднання подій значного за часом періоду – від давньої Київської Русі
до наших днів – стає наскрізний розвиток уособленого в партії Читця символу
Часу. Виконуючи конструктивно-смислову функцію (поєднує окремі частини в
органічну цілісність і «просуває» вперед сюжетно-фабульний розвиток), цей
образ визначає ораторіальну сутність твору» [187, с. 82].
Функція Читця для жанру ораторії є більш, ніж традиційною, оскільки була
закладена на етапі його ґенези (слід згадати перші зібрання в ораторіях під
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керівництвом Ф. Нері, який став своєрідним прообразом), тому згідно з
релігійним каноном роль проповідника переходить до Читця. Він, в першій мірі, є
провідником в головному комунікаційному концепті «Я – Бог», що є наступною
константою структурно-семантичного інваріанту жанру ораторії.
Тому однозначно жанр ораторії є провідним, «стержневим» в цій «гримучій
суміші» музичних одиниць, оскільки іманентні риси ораторії в «Київських
фресках» розкрились найповніше і найглибше. Щодо між жанрових взаємодій,
необхідно зауважити, що для них характерне контрапунктичне вертикальне
нашарування різних пластів, яке утворює жанрову поліфонію, або органічне
злиття різноманітних принципів при формуванні жанрових гібридів або при
дифузії жанрових ознак.
***
Національна картина світу (архетипи, символіка). Окремо варто
наголосити на інтертекстуальному змісті «Київських фресок» І. Карабиця, котрий
опосередковано піднімає завісу авторського задуму твору та його сакрального
значення. Автором лібрето є близький композиторові по духу поет – Борис
Олійник, відомий своєю небайдужістю до вічних тем життя і смерті, кохання,
любові й пошани до історичного минулого. Для поезії Б. Олійника властивим є
прагнення глибоко проникати в соціально-політичні, філософські проблеми, які
хвилюють суспільство.
Тему спадкоємності людського духу, взаємозв’язку минулого і сучасного
Б. Олійник успішно розробляє у багатьох творах. Не є винятком його робота над
лібрето «Київських фресок». В основу твору покладена поема Павла Тичини
«Золотий гомін», яку лібретист доповнює вкрапленням невеликих за об’ємом
фрагментів власних творів («Ода Києву», «Брязк і вибух», «Славтеся, руки») та
творів інших поетів («Кавказ», «О, люди! Люди, небораки!» Т. Шевченка, «В
космічному оркестрі», «Перше травня на Великдень», «Чуття єдиної родини»
П. Тичини, «Київське небо», «Київська легенда» І. Драча, «Прекрасний Києве на
предковічних

горах»

М. Рильського).
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Варто

відзначити

використання

фольклорного матеріалу у «Київських фресках», як вже зауважувалось задіяні
автентичні обрядові українські тексти: «Крапни дощику», «Ой, не роди пшенице».
Розглянемо вербальне першоджерело «Київських фресок» – поему
П. Тичини «Золотий гомін» – більш детально з позиції літературного аналізу.
Цікавим є той факт, що обидва твори у деяких дослідженнях визначаються
музичним терміном «ораторія»: так, ліричну поему характеризують, як ліричну
ораторію. І пояснюють це поєднанням епічних епізодів з драматичними сценами,
тож відбувається жанрова модуляція з одного виду мистецтв в інший, де
іманентна ознака жанру ораторії, в даному випадку епічність драматургії
проникає в поезію.
«Золотий гомін» – твір, написаний в часи проголошення Центральною
Радою незалежності Української народної республіки (1917 рік). Це величезний
прорив у історії нашої держави. Радість незалежності розділяють навіть предки,
які постали з могил. Піднята у цьому творі тема для національної картини
свідомості держави була завжди нагально актуальною та живо сприймалася
публікою за будь-якої нагоди.
Як все «суто українське», поема «Золотий гомін» має «суто українську»
тяжку долю. Це стосується багаторазової цензорської правки, яка перероблялась і
при житті автора, і після його смерті, а у випадку з використанням її тексту – в
лібрето «Київських фресок» додало ще декілька досить вагомих коректур. Так,
один з ідейно заангажованих упорядників О. Кудін зазначав: «У передруках 2030-х років поет удосконалював текст стилістично, зробив деякі скорочення»21,
натякаючи, що усі зміни П. Тичина зробив з власної волі; а інший – С. Гальченко,
підкреслював, що «…вилучення релігійної символіки зумовило появу нових
образів, невластивих поетиці раннього Тичини» [там само]. На наш погляд,
реальне положення справ з усіма правками «Золотого гоміну» спотворене
вимогами історичних змін тих часів.

21

Використана цитата по http://www.linguistika.com.ua/pavlo-tichina-poema-zolotii-gom-n/anal-z-poemi-pavla-tichinizolotii-gom-n-chastina-persha
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Поема народилася як відгук на історичні події першої половини 1917 року.
Провідна, наскрізна проблема твору розкриття величі, масштабності події, віра у
здійснення одвічної мрії народу про побудову незалежної України втілена
надзвичайно майстерно. Поет підпорядковує її розкриттю всю систему художніх
засобів, котрі, залежно від контекстних підтем, настроїв, варіюються, органічно
відтворюючи найменші порухи душі митця.
Домінуючими серед виражальних засобів поеми є образи-символи. При
цьому

слушно

навести

цитату

В. Яременко:

«Генетичні

витоки

теорії

українського символізму йдуть від філософії Г. Сковороди, для якого вся
світобудова уявлялася як Мікрокосм (всесвіт) – Мікрокосм (людина) – Біблія (світ
символів)» [там само]. На думку літературознавця, молодий П. Тичина
захоплювався гуманістичною філософією Г. Сковороди, органічно увібрав у себе
ідеологію, символіку Святого Письма, його притч та поетичне, образне мислення
народу від язичництва до сучасності [там само].
«Золотий гомін» – складний і надзвичайно самобутній за образністю і
архітектонікою твір. Поет майстерно вибудовував систему символів, просторові й
часові площини, підпорядковуючи все гармонійному розкриттю найтонших
відтінків поставлених проблем. Для глибшого осмислення цих деталей при
розгляді поеми доцільно виокремити три напрями архетипічного руху
філософської думки у «Київських фресках»:
1. Перше коло образів, котрі пов’язані з характерним для української культури
персоналізмом – Дніпро, який для авторів був дійсно священним символом
України, народу (крім того, у поемі «Золотий гомін» цей образ сприймається
як персона, з індивідуальною національною картиною світу); Кий, Щек, Хорив
та Либідь – представлені «названими» батьками величного міста, Андрій
Первозваний22, який освятив Київські землі, генерал Ватутін – один з

22

Андрія Первозваного вважають першим благовісником Євангелія Христового на землях України. Коли після
зішестя Святого Духа апостоли кидали жереб, вирішуючи, куди кому йти проповідувати Христову віру, йому
випала Скіфія, тобто землі сучасної України. Про благовіст апостола свідчать такі давні християнські
письменники, як Іполіт Римський та церковний історик Євсевій Кесарійський та інші.
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командувачів 1-го Українського фронту, які брали участь у битві за Дніпро та
звільненні Києва.
2. На другому щаблі постають образи та символи, що співвідносяться ще із
одним знаковим явищем української філософської думки – глибинним
оптимізмом, який пронизує всі етапи української історії і саме завдяки йому
українська культура змогла вижити в жахливих умовах бездержавності. У
«Київських фресках» це – «золотий гомін», «голуби», «сонце», «години
радості і сміху». На думку В. Марка, синкретичний епітет «золотий гомін»
виражає ідеальну сферу, в якій перебуває душа поета й весь Київ – символ
України. Джерела того гомону – реальні («потужні ріки дзвону Лаври і Софії»)
й уявні (жертвоприношення предків, що встали з могил; «човни золотії», з яких
виходить Андрій Первозванний, щоб благословити Київські гори й визволення
України; «золоті джерела…під землею» [91, с. 262]. У сфері християнських
уявлень глибинний оптимізм українця втілено у світлій апокаліптичності –
переживанні метафізичного «кінця світу» як створення кращого буття.
3. На третьому рівні архітипичної картини «Київських фресок» розташувався
блок ознак кордоцентризму, який виражає домінанту «cordo» («серце») над
розумом в існуванні українця. В творі, що розглядаємо, цей принцип є чи не
найпровіднішим, і йому співзвучні такі риси національної психології
українського народу, як сентименталізм, чутливість, любов до природи,
пантеїзм.
Три архетипи-концепти (Бог, Душа Людська, Час), на які спирається
філософія «Київських фресок», представляють собою певну систему координат,
де вертикаль – традиційно уособлює час, а горизонталь – комунікаційний
напрямок – Бог-Людина, що лягає в основу структурно-семантичного інваріанту
ораторії.
Головна

драматургічна

ідея

«Київських

фресок»

ґрунтується

на

проходженні по шляху Безперервності, що веде від сивих часів Київської Русі до
моменту написання твору, а актуальність задуму та основні меседжі сягають і
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сьогодення, бо у системі культурно-просторових цінностей за увесь цей час
майже нічого не змінилось. Все це – архетип «Часу». А він, в першій мірі,
репрезентує не тільки «генетичний код» українського народу, а є й архетипом
зв’язку поколінь і соборності. Власне цей архетип є наступним компонентом
структурно-семантичного інваріанту жанру ораторії.
Стан культурної кризи, котра зумовлена розірваністю між старими і новими
культурними ареалами, формами світосприйняття є тим важливим моментом, що
актуалізує звернення до цього архетипу. Тому дослідження архетипу, на думку
М. Міщенко, цікаве не лише як історико-філософська ретроспектива світогляду, а
й як позачасова універсальна форма ретрансляції духовності в її співвідношенні з
реальністю [113, с. 22]. Вивчення образних архетипів дозволяє усвідомити
структуру «родової пам’яті», яка визначає домінанти ментальності народу, як
кодову знакову систему, що передається від покоління до покоління. З цього
приводу М. Міщенко пише: «В контексті етногенезу архетип «Часу» є каркасом
для позначення витоків та перспектив розвитку народу. Риси суспільної кризи
проявляються у відсутності сталої системи координат, феномені «розгубленої
української людини». Необхідність відродження на духовному рівні, заглиблення
в проблеми української нації, стимулюють дослідження етнопсихіки українців»
[там само].
Два фундаментальні архетипи – Бог і Час – протиставляються та
співіснують в одному просторі, хоча деякі науковці вважають, що внаслідок
цензурних викривлень текстового першоджерела архетип Бог, замінено на «Час».
Безумовно, такий факт має місце, але ж, на нашу думку, по-перше, ці зміни
відбулися у самому «Золотом гомоні» П. Тичини, задовго до появи «Київських
фресок», а, по-друге, в цьому проявились риси іронічного характеру самого
І. Карабиця (оскільки у високоосвідчених колах знали обидві версії поеми
П. Тичини, і обходити нападки цензорів композитору вдавалось шляхом
використання таких вишуканих, інтелектуальних натяків). Йдеться про той епізод
з дев’ятого номеру «Ти, невмеруще, серце України»:
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Фрагмент з оригіналу «Золотого
гоміну» П. Тичини

Фрагмент з відредагованої версії
«Золотого гоміну» П. Тичини

Бог засіває.

Час засіває.

Падають

Падають

Зерна

І Зерна

Кришталевої музики.

Кришталевої музики.

З глибин Вічності падають зерна

3 глибин Вічності падають зерна

В душу.

В душу.

І там, у храмі душі,

І там, в озері душі,

Над яким у недосяжній високості
в’ються голуби-молитви,

Над яким у недосяжній високості
в’ються голуби-тремтіння,

Там,

Там,

У повнозвучнім храмі акордами
розцвітають,

У повнозвучнім озері акордами
розцвітають,

Натхненними, як очі предків!

Натхненними, як очі предків!

Таке «спотворення» авторського тексту значно сприяє кривотлумаченню
логіки поетичних символів науковцями та дослідниками. Звідси порушується
форма та гармонія моралі та ідеї самого П. Тичини.
Розглянемо інші літературні джерела, якими користувався Б. Олійник при
написанні лібрето до «Київських фресок». Насамперед, це його власні твори
(№ 1 «Ода Києву», № 7 «Брязк і вибух», № 12 «Славтеся, руки»). Характерним є
той факт, що власним матеріалом поет створює арку між першим та останнім
номером, а також виділяє точку золотого перетину (№ 7 «…Наставало сотворіння
світу»). Це підкреслює його значимість та вплив на філософську концепцію як
співавтора, а також, свідчить про те, що Б. Олійник високо цінував власний
літературний талант.
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Невипадковим є вибір поезій зі спадщини «патріарха» української
літератури Т. Шевченка («Кавказ», «О, люди! Люди, небораки!»). Окрім того, що
ці рядки найвідоміші та найпоширеніші, самі твори поєднують особисте
звернення поета до душі, совісті кожного українця. Рими Т. Шевченка
сконцентровано у одному № 5 «За горами гори» і виконують виховну функцію, де
інформацію подано в якості настанови. У якості підсумку на останніх акордах
звучать усім відомі пророчі слова «Борітеся! Поборете!». Також багато матеріалу
Б. Олійник запозичив у свого творчого «батька» П. Тичини – «В космічному
оркестрі», «Перше травня на Великдень», «Чуття єдиної родини». Цікавим є те,
що Б. Олійник підбирає твори, в яких безумовно «читається» авторство
П. Тичини – його неповторний стиль – «кларнетизм»23.
У найкарколомніший момент усього твору (страждання міста у роки Другої
світової війни – № 10 «Київські дзвони») Б. Олійник використовує поезію
І. Драча, що нещодавно відійшов в інший світ – «Київське небо», «Київська
легенда». Саме в нього лібретист запозичив символічне порівняння Кия з
Хароном, у їх філософській функції – перевезення через річку, береги якої
ототожнюють Життя та Смерть. Не можна цей момент назвати кульмінацією, але
ж його емоційне напруження перевищує усі можливі рамки, і слова «Повішені
дзвонять, мов Київськи дзвони…» вводить слухача до стану вкрай пронизливого
жаху та заціпеніння.
Варто згадати поезію «Прекрасний Києве на предковічних горах»
М. Рильського, яку лібретист використав у № 11 «Ти, невмеруще, серце України»,
ці слова линуть ніби від серця та у виконанні Читця (драматичне декламування)
звучать як гімн-молитва Києву.
Структурно-семантичний аналіз ораторії «Київські фрески» І. Карабиця
«Київські фрески» І. Карабиця – це синтез передових тенденцій 60-х років ХХ ст.,
в якому органічно поєднується сучасна мова письма, принцип жанрової взаємодії
23

Кларнетизм – це український варіант символізму, власний поетичний стиль П. Тичини.
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та вічні теми, які формують національну свідомість українського народу. У творі
продовжується філософська лінія Г. Сковороди, яку композитор нетривіально
втілює музичними засобами, тим самим збагачуючи музичний словник
української музики. І. Карабиць не вдається до прямого музичного цитування,
лише вибірково використовує текст деяких пісень, а його витончений
оркестровий стиль рясніє дивовижними контрастами, бездонними унісонами,
мальовничими та напрочуд точними звукоімітаціями. «У поетичному плані
центральне місце займають релігійні «смислові знаки», запозичені з літургійної
лексики: насамперед, неодноразово згадується ім’я Христа-Бога, важливого
значення набуває великодній заклик «смертію смерть поправ», який є
кульмінаційним у Пролозі, «Лаврова пуща», постать Андрія Первозваного,
«Благословенні будьте» [62, с. 159].
Перший номер ораторії «Київські фрески» І. Карабиця – «Возрадуйся,
граде», виконуючи функцію розгорнутого масштабного прологу, репрезентує
основні інтонаційні та ритмичні сегменти музичної мови, а також демонструє
«оркестрове бачення» семантичного задуму автора. Однією з таких стабільних
констант є доволі рівноправне розподілення функціональної вагомості між
учасниками драматургічного процесу – читець, хор, солюючі голоси, оркестр – усі
вони, в рівній мірі сприяють розвитку та мають чітко окреслені функціональні
обов’язки.
Друга константа – це практично характерний підхід композитора впрожовж
усього твору до створення відчуття величі та архаїчного об’єму шляхом
застосування широких інтервальних «стрибків» по горизонталі та використання
унісонів по всіх регістрах одночасно – по вертикалі, тим самим охоплюючи не
лише музичний діапазон, а й часовий «від і до».
Менш помітні ознаки (але, через те не менш важливі деталі) – органні
пункти, лади народної музики, архаїчні кварто-квінтові звукові комплекси –
доволі широкий арсенал засобів для зображення відчутної відстані від «сивої»
давнини до сучасності. На це вказують й текстові рішення автора лібрето,
зокрема, використання текстових архетипів часу. Наприклад: використання
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Б. Олійником як власних архетипічних висловів, так й старовинних вербальних
зворотів церковно-слов’янської мови (з Великоднього тропаря, Молитви
оптинських старців) – «луна віків», «дні грядущі із минувших днів», «смертю
смерть поправ», «і день прийдешній», «хори вічності».
Перша частина «Київських фресок» має складну тричастинну форму зі
вступом та кодою. Розуміючи той факт, що у сучасній музиці форма твору вже не
має такого позиційно важливого значення, і відходить на другий план, у випадку з
«Возрадуйся, граде» ми виокремлюємо композицію оскільки ця інформація
композитором навмисно підкреслена у нотному тексті, а в інших номерах – це
вже більш завуальована та нівельована структура (впродовж цілого твору
І. Карабиць використовує репризність лише у першій частині).
Відкриває номер соло дзвонів campane tubolari (іонійський лад з устоєм «с»,
у нисхідному русі і вибагливій ритміці з використанням тріолей та квінтолей –
ц. 2) у противагу міцному та кричущому соло мідної групи оркестру, яке
сприймається як заклик.24
Про те, що ця частина ораторії є найбільш ораторіальною свідчить й той
факт, що в ній взагалі немає будь-якого дійства на сцені, а головними
персонажами є хор та оркестр. Таке узагальнення персоніфікації вказує на
бажання автора звернути увагу слухачів на діалог століть, великий проміжок часу,
що їх відокремлює, а можливо І. Карабиць у такий спосіб вимальовує власну
картину національної самосвідомості (Додаток А, приклад № 2). Як би там не
було, а звучить перша частина ораторії велично, натхненно та пронизує слухача,
завойовує його думки, налаштовує на діалог, комунікацію в основі якої лежить
онтологічна вертикаль «Бог – Людина», а це і є однією із головних функцій жанру
ораторії та частиною її жанрово-семантичного інваріанту. Загалом, перший номер
ілюструє панорамну картину часопису з життя величного міста Києва від сивої

24

Цікаво, що у першому та єдиному сценічному втіленню ораторії у 2005 р. перші шість тактів були проігноровані,
але нажаль, нам не вдалось з’ясувати причину такого прочитання авторського тексту.
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давнини до сучасних автору часів та налаштовує і сконцентровує слухачів у
швидкоплинний процес історичних перепетій.
Другий номер «Над Києвом золотий гомін», котрий об’єднаний з
попереднім прийомом attaсca, одразу поринає у сурові глибини історії часів
заснування міста. Для підкреслення величі давнини композитором не випадково
обрано тембр інформаційного транслятора – бас, партія якого має чітко
виражений імпровізаційний характер, зокрема, про це свідчить мелодика,
насичена широкими інтервальними стрибками. Умовно цей номер можна
поділити на дві частини (за музичним та історичним принципами). У першій –
з’являється сценографія (три старці Кий, Щек та Хорив, та їх сестра Либідь), де
відтворено виконання древніх язичницьких обрядів. У другій – поява постаті
Андрія Первозваного (тембр також бас) на тлі хорових реплік, співвідношення
яких нагадує церковну службу25.
Стосовно музичної мови цього номеру варто зазначити, що композитор
зберігає масштабність звучання оркестру шляхом октавних регістрових унісонів.
Одним із важливих фактів для нас є складний принцип драматургічного монтажу
І. Карабиця, який найзручніше показати на другому номері ораторії, оскільки тут
змінюються два історичних періоди, але цей принцип зберігається і надалі. А
складається

він

з

багатошарової,

архітектонічно

вивіреної

системи

лейтінтонаційних зв’язків: шість нисхідних звуків e-d-b-a-g є символом оберту
своєрідного «колеса часу» (хронотопу). Ця інтонація проступає кожного разу
перед зміною історичного періоду дійства. У другому номері «інтонація
хронотопу» з’являється, ще до його початку (у коді першого номеру), що
символізує початок історії Києва, і надалі, на зміні розділів, від часів засновників
міста до часів Андрія Первозваного, ми знову чуємо цю пронизуючу та всеосяжну
інтонацію.

25

Слід згадати, що ще на рівні зародження і стабілізації ораторії як жанру, до стійких ознак належала й та, де
сюжетна інтерпретація мала рахуватися з церковним каноном.
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Третя частина ораторії – «Жагучої ночі Івана Купала» – з перших тактів
занурює у містичну сакральність купальських обрядів та традицій. Номер має
двочастинну структуру, де у першій – соло сопрано+сценографія балету, а у
другій – два жіночих хори (які співають a caрpella)+балет+хореографічне соло
Нареченої – сцена купальського обряду (пошук папороті, хороводи, пускання
вінків по воді). Дуже показовою є позиція І. Карабиця стосовно його відношення
до скарбів національної культури: він бере текст народної пісні «Ой, місяцю
горішечку» та створює власну «стилізовану під народну» мелодію – як би
натякаючи на нагальну потребу української культури певного перезавантаження,
«свіжого повітря» для нового етапу її розвитку. Основне смислове навантаження,
котре закладено в ці два розділи обрамляють слова Читця, який як і в інших
номерах, закликає слухача до певної дії («розчини вікно послухай, слухай…»).
IV частина – «Весілля» – є найбільш драматичною та змістовно насиченою
частиною усього циклу «Київських фресок», має наскрізну драматургію, де
можна виокремити шість епізодів:
1. вступ – звучать дзвони, які символізують церковний обряд вінчання. З
боку сценографії – у балеті протиставлені хореографічні композиції Князя
з хлопцями та Нареченої з дівчатами;
2. стилізація весільного обряду – хорова сцена «Ой, не роди пшенице»,
«Крапни дощику» та танцювальний епізод (окремі номери дівчат та
хлопців);
3. соло Батька (тенор) в обрамленні багатопланової сценографії: на задньому
плані хор, Князь з Нареченою, танець блазнів, балет у декількох локаціях –
все це передає атмосферу веселого метушливого весілля;
4. хорова сцена «Крапни дощику» – сприймається як реприза, але в оркестрі
вже лунають тривожні інтонації, що віщують біду;
5. після хорових реплік «Чом музики не грають?», «Чом дружки не
співають?», «Чом побіліла як сніг?» різко обривається музика і, як грім
серед ясного неба, звучить тема universum fatalis у тромбона. Цей момент є
однією з формотворних кульмінацій не тільки цього номеру, а й усього
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твору. У плані сценографії ми бачимо Князя, що падає, над ним
метушаться його блазні та дружки, а на ар’єрсцені хореографічні
імплементації страждань Нареченої з дівчатами. Сприйняття трагічного
моменту підсилене червоним блискаючим освітленням сцени. Катарсис
strong-напруження наступає тоді, коли після посиленої унісонами теми
universum fatalis звучить flexaton, від звуку якого «холоне кров у жилах»,
що символізує регіт диявола – на сцені усі ціпеніють (Додаток А, приклад
№ 3).
6. У момент апперцепції рефлексії попереднього епізоду настає осмислення
події та її коментування зі сторони – з’являється персонаж Ярослава
Мудрого (бас), монолог якого нагадує проповідування священика, що дає
настанови парафіянам.
V-й номер – «За горами гори» – найбільш «моралізована» частина
«Київських фресок» І. Карабиця. Тут вперше ми бачимо пряму, неприховану, без
будь-яких натяків у дусі І. Карабиця – комунікацію «Бог-людина». Це зафіксовано
як у вербальному змісті («За кого ж Ти розіп’явся, Христе, Сине Божий»), так і в
плані музичної мови – хор, як найбільш багата у плані смислових навантажень
колористична замальовка виконує функцію Богоспілкування (тут ми чуємо
інтонації заупокійного голосіння, скорботи, а у деяких місцях звучання хору
нагадує відспівування покійного). Не менш цікавою є сценографія цього номеру:
на сцені лежить мертвий Князь, над ним кружляють чорні птахи як ототожнення
темних сил: вони терзають Князя, і в цьому моменті І. Карабиць поєднує у його
особі персони Прометея та Ісуса Христа. На це вказує і текст, і сценографія: чорні
птахи відносять його тіло таким чином, що воно приймає позу розіп’ятого
Христа, і над ним з’являється Наречена, як уособлення Марії Магдалини (за
схожістю сюжетів).
Хорові репліки також наводять на смислові паралелі зі сценою страти
Христа: «Чи буде суд?», «Чи буде кара?», «Чи буде правда між людьми?».
№ 6 «Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була» –
відтворює перед нами картину багатовікових знущань над Україною в цілому, та
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Києвом, зокрема – загарбники різних епох втілені у збірному образі чорного
птаха, якого ми бачили у попередньому номері. Умовно цей номер можна
поділити на 4 епізоди.
1. Соло мецо-сопрано «Чорний птах» звучить як монолог від імені жінкиУкраїни, яка звертається до своїх історичних опонентів «Чи це не ти
розп’яття душі людської, століття довбав?», «Чи не ти виймав живим
очі, із серця віру?», а в цей час на кожне запитання в оркестрі звучить
інструментальна імітація пташиного крику – як відповідь. На сцені і в цю
мить знову з’являється червоне миготіння, а балет, який зображає чорних
птахів, знаходиться на ар’єрсцені.
2. Надалі емоційне напруження зростає. Перший план відводиться оркестру –
знову

з’являється

вже

знайома

тема

universum

fatalis

у

схожих

драматургічних умовах. В цей раз мова йде про історичні події захоплення
Києва в період Другої світової війни. Точкою кипіння тут стають хорові
репліки – «Чорнокрилля!», «Вогнем схопився!», «Вогнем схопився Київ!».
3. Соло мецо-сопрано «Дзвенить і б’ється на шматки» протиставлено
пронизливим словам Читця «Зоряного ранку припади вухом до землі» на тлі
балетного соло дівчини. Знову композитор використовує звукову імітацію в
оркестрі: в групі ударних чітко прослуховується автоматна черга (Tamburo
di legno).
4. У цьому епізоді ми бачимо гротесковий апофеоз синтезу характерної для
того періоду «масової» пісні, балетного соло і навмисно бравурного тексту
П. Тичини «В космічному оркестрі». Головною ідеєю є поетичний образ «Я
дужий народ!», і, як надія на перемогу, у разі об’єднання – «Гори каміння,
що на груди мої навалили, я так легенько скинув – мов пух…».
Сьомий номер – «… Наставало сотворіння світу» – слід вважати балетним
номером. Так, вербальним транслятором залишається хор, а оркестр «вдихає
життя» в найбільш масовий номер «Київських фресок» своїм токкатним рухом та
скандуванням мідних духових. На сцені: велика кількість людей у червоній
атрибутиці, а на першому плані пара солістів балету виконують «масовий»
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танець. Цікавим драматургічним рішенням є використання композитором на
словах «…біле й чорне пурпурово увірвався колір…» прийому метафоричної
гіперболізації: поява блазнів з четвертого номеру, які чіпляються до солюючих
танцівників доти, доки вони не вдягають червоні хустки – тільки після цього
блазні зникають.
Восьмий номер «Великодній дощ» – соло тенора – віщує про настання
Великодня, в той час оркестр фоном зображає звуки дощу. Надалі композитор
втілює синекдоху «робітничий клас» з твору «Перше травня на Великдень»
П. Тичини: в оркестрі і соло тенора звучить дисбаланс, який починається з тексту
«Це Христос воскрес, мертвих воскреси» та «Врізався оркестр: не Христос
воскрес – робітничий клас».
Наступний епізод – в оркестрі звучить стилізована під «радянську піснюмарш» мелодія, яка пронизує і хорову партію. Усі ці «атрибути» (масовість, хор,
пісня-марш, танець з червоними хустками, характерні інтонації) радянської
культури І. Карабиць використовує як кіч, зокрема: для глибоко духовної людини
атеїстична бездуховність неприйнятна. Саме тому він показує її в такій
гротесковій манері.
Дев’ятий номер «Вогняне небо» містить найбільш виражені риси
ораторіальності – а саме відсутність сценічної дії. Номер має характерну для
«Київських фресок» тричастинну форму, де крайніми розділами є монологи
Читця. А основний інформаційний та драматургічний рух виконується солістомвокалістом (бас) «Я хлопчик-семиліток», при цьому оркестр має виключно
функцію супроводу.
Десятий номер «Київськи дзвони» транслює страшні події, які охопили
місто під час Другої світової війни. Вони представлені діалогом між Читцем та
Човняром (бас), де можна вважати, що останній є прототипом давньогрецького
Харона, який перевозив душі померлих через річку Стікс (на цю думку наводять
його слова «…стою, бо чекаю на ваші полки, я Кий-перевізник з цієї ріки»).
На словах з документального звернення Військової ради Першого
Українського фронту «Там Київ, українська земля, там діти й дружини…» – на
164

сцені в цей момент ми бачимо хор та жінку, яка повільно рухається під звуки
набату. Цей набат підсилює драматургічні фрагменти літературного тексту:
«…б’є німець з гарматних пащек…», «…прямуй на прорив…», «…Повішені
дзвонять, мов Київські дзвони…» тощо.
Коли мова заходить про появу персонажа генерала Ватутіна (але в
стенографічному плані це ніяк не відображається, а виглядає як «згадка у тексті»),
у цьому номері вперше з’являється відеоряд, в якому транслюється військова
хроніка часів окупації Києва німецько-фашистськими загарбниками. В цей же час
в оркестрі ми чуємо вже знайому з прологу нисхідну тему мідних духових
інструментів.

Загалом,

І. Карабиць

шляхом

майстерного

використання

колористичних можливостей оркестру вельми вдало малює перед слухачами
картину жахів національного масштабу того часу, які сприймаєш, знаходячись в
залі, майже на рівні відчуттів.
У № 11 «Ти, невмеруще, серце України» головним героєм та рушійною
силою драматургічного процесу є хор. Таке фактурне рішення для І. Карабиця не
є випадковим: він, у притаманній йому саркастичній манері, в хорі вбачає
утілення «масової свідомості», котра є характерною для того часу. Та на
противагу легковажному змісту тексту хору («Люба сестронько, милий братику,
попрацюємо на Хрещатику, Ви з того кінця, – ми з цього кінця, труд освітить
нас, наче ті сонця») композитор використовує авторитетне та значуще слово
Читця, котрий ніби «голос предків» закликає до совісті «ідейно-збожеволілих»
нащадків, щоб вони згадали про духовне, про Бога («…Хай на просторищах, де
смерть, як ніч пройшла, воскресне день життя і весен неозорих…», «…З глибин
Вічності падають зерна в душу…», «…у неосяжній високості в’ються голубитремтіння [у оригінальному тексті голуби-молитви, заміна скоріш за все була
проведена цензорами – курсив мій, Н. Ш.], там у повнозвучнім озері цвітуть
натхненними, як очі предків»).
На наш погляд, І. Карабиць непрозоро натякає на неможливість заміни
традиційної для національної картини самосвідомості народної духовності, яка
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впродовж багатьох віків об’єднувала українців, на тогочасні ідеї соціальної
«псевдорівності» та верховенства ідеї «трудової солідарності».
Окремо зазначимо наявність відеоряду, де бачимо чорно-білу хроніку
повоєнного Києва, масштаби його руйнувань та роботу містян на відновленні
життєво важливих об’єктів рідного міста.
Фінал-епілог № 12 – «Чуття єдиної родини» – аркою поєднується з
прологом не тільки на інтонаційному, фактурному та драматургічному рівні, а й
ще з точки зору відсутності будь-якої сценічної дії: три розділи, де крайні містять
апофеозний хор, який скандує «Чуття єдиної родини!», «Розцвітаймо піснею!»,
«Розцвітаймо!» (Додаток А, приклад № 4). Середній розділ побудований на соло
баса, який також транслює життєстверджуючі текстові конструкції, що мають
подібність до структури православних молитов: «…Хай мирному небу і нині, і
прісно. Вічно пробудьмо в житті як у пісні, пісня ж – несмертна, як древо життя!».
На завершення на сцену виходять усі дійові особи з балету, солістів, акторів на
великий «театральний» поклін.
Слід звернути увагу на трактування композитором сольного вокального
матеріалу: тільки в цьому номері він використовує таку форму взаємодії солістів
як ансамбль, що може бути сприйняте нами як апелювання до оперного жанру,
оскільки остаточно автором жанр твору не визначено, а музикознавці трактують
його по-різному (ораторія-опера, ораторія-балет).
***
Драматургія ораторії реалізується за допомогою контрастів, які почергово
звучать то в хоровій партії, то в оркестровій. «У межах дванадцяти частинного
музично-театрального дійства драматургічний розвиток вибудувано за принципом
яскравого

контрасту

різнопланових

і

частин

–

типово

картинний

принцип

взаємодоповнювальних

сюжетних

фресок

зіставлення
із

багатою

колористичною гамою» [62, с. 158]. «На рівні драматургічного розвитку
дотримано раціональний принцип парного контрасту та аркового об’єднання
першої – шостої – дванадцятої частин» [там само, с. 159].
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Архітектоніку ораторії можна розділити на шість смислових пар, які
об’єднуються за допомогою сюжетної логіки. Так, перша пара присвячена
історічній місії міста: «Перший блок – Пролог «Возрадуйся, граде» та «Над
Києвом золотий гомін» – експозиція образу вічного міста, в якій переважає
епічний стиль викладу; тут представлено найважливіші архетипи та постаті
національної історії» [там само, с. 160].
Друга пара фресок увиразнює семантику обрядового фольклору і його
засадниче

значення

для

української

культури.

«Дві

наступних

фрески

ґрунтуються на фольклорно-обрядових архетипах – купальського свята («Жагучої
ночі Івана Купала») та весілля, причому наприкінці четвертої частини «Весілля»
відбувається різка змістовна модуляція – це весілля, на яке не прибуде «князь»наречений, бо сталося нещастя» [там само].
Третя пара фресок – рефлексія навколишніх подій, в яких проявляється
ціннісна константа – мудрість. «Наступні дві частини Іванна Карабиць атестує як
«філософський центр» опери-ораторії, однак видається, що обрані строфи
«Кавказу» та вірша «О люди, люди небораки» Т. Шевченка та поезії П. Тичини не
стільки занурюють філософську рефлексію, скільки переводять розвиток у царину
дії – боротьби, спрямованої до перемоги» [62, с. 161].
Наступні фрески Л. Кияновська трактує як «відсторонення дії», оскільки
вони навіть за назвами «Наставало сотворіння світу…» та «Великодній дощ»
апелюють до вічних символів.
Дев’ята («Вогняне небо») і десята («Київські дзвони») частини підхоплюють
і продовжують драматичне розгортання, проте переводять його з узагальненої в
конкретно-історичну площину, називаючи персонажів різних історичних епох –
від Кия до генерала Ватутіна».
І на заверення – заключна пара фресок – «Ти невмируще серце України» та
«Чуття єдиної родини» – у драматургії циклу виконує роль фіналу-епілогу,
могутнього позитивного розв’язання всіх складних «вузлів історії», які довелося
пережити народові.
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3.2 Ораторія «Адамів плач» А. Пярта: повернення до витоків
На перетині II-III тисячоліть в суспільстві відбувається зміна науковосвітоглядних парадигм гуманітаристики (на місце секулярного світогляду
приходить уцерковлений тип культурної свідомості). Жанр ораторії представляє
собою унікальний об’єкт музичної культури, ментальна структура якого зберігає
сакральну «пам’ять жанру» Богоспілкування. Саме християнська система
цінностей дає художнику семіотичні сформовані параметри творчості, зафіксовані
в

ментальних

структурах

індивідуального

мислення

(образи,

символи).

Наприклад, музика в храмі не може розглядатися як самодостатнє явище: поза
межами культу вона втрачає своє справжнє призначення. П. Флоренський
визначив значення культу як вираження культури в цілому, що містить минуле,
сьогодення і майбутнє (есхатологічне) буття.
Найбагатший

семіозис

західноєвропейської

(католицької)

та

східноєвропейської (візантійської, православної) традицій став сьогодні для
багатьох єдино можливим у пошуку сутності творчості. Тяжіння до духовних
витоків християнства усвідомлюється і суспільством, і музичною наукою після
«повернення» в сакральний світ творчості таких видатних художників ХХ
століття, таких як І. Стравінський, Г. Свиридов, Р. Щедрін, А. Пярт та ін.
Розглянемо «Адамів плач» композитора А. Пярта, чия життєтворчість дивно
чуйно, проникливо і глибинно втілює онтологічний принцип спілкування Людини
з Богом в творі ораторіального типу – «Адамів Плач». Світова прем’єра цього
твору відбулася в 2010 р. у православній церкві Святої Ірини в Стамбулі.
Якщо дивитися з позиції єднання культур Заходу і Сходу, то що може бути
більш красномовним? Адже композитор не раз стверджував, що через цей твір він
намагається спонукати ісламську і християнську культурну самосвідомість до
діалогу. Знаковими виконаннями «Адамового плачу» стали концерти в Києві,
Талліні, та Берліні.
Феномен твору А. Пярта допоможе розкрити цілісна система взаємодії
індивідуально-психологічних, творчих, світоглядних установок і ціннісних
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орієнтирів творця, які спрямовані на духовний тип комунікації – унікальний в
контексті музичної культури перетину ІІ-ІІІ тисячоліть.
Жанрові особливості «Адамового Плачу» полягають в тому, що у самій
партитурі взагалі немає авторських вказівок щодо відноення до будь-якого жанру.
Хоча в одному із інтерв’ю композитор говорить: «... в своїй ораторії ...» (курсив
мій. – Н.Ш.), що прямо вказує на архетип. «Плач Адаму» написаний для мішаного
хору та камерного оркестру, в якій відсутні солісти та великі масштаби (твір
триває близько 20 хвилин). В даному контексті дуже цікавою деталлю є
інформація з рецензії на світову прем’єру в естонській пресі, в якій зазначено:
«Виконали ораторію Естонський філармонічний камерний хор, вокальний
ансамбль Vox Clamantis і музиканти Стамбульського філармонічного оркестру
Borusan. Партію Адама виконав Vox Clamantis, а в ролі оповідача виступив
Естонський філармонічний камерний хор» (курсив мій. – Н.Ш.) [73].
Таким чином, виконання сольної партії (партії Адама, яка в партитурі не
прописана) вокальним ансамблем, вказує не тільки про особистісний підхід –
концепт Я, а й на соборний – концепт Ми: «Ім’я Адама – збірне, воно
характеризує усе людство, окремого індивідуума всіх епох і відомих нині
віросповідань. Можна сказати, що ми всі несемо в собі спадщину страждань
Адама, який передбачав людську трагедію і особисто зазнав біль і глибокий
відчай про втрату земного раю », – каже композитор, характеризуючи Адама [73].
Роль хору значно ширша, ніж просто функція оповідача, однак саме цей
факт спрямовує до генези ораторії.
«Адамів Плач» А. Пярта цікавий ще й тим, що в самій вже назві є жанрове
ім’я – плач, який, як відомо, належить до одного з найдавніших літературних
жанрів, що характеризується лірико-драматичною імпровізацією на теми нещасть,
смерті і втілюється як у віршах, так і в прозі:
«Плач – жанр переважно ліричний, хоча іноді в ньому вимальовується
оповідний елемент. В переважній більшості вони написані від першої особи і
часто у теперішньому часі. Але це лірика особливого роду: «плакальник»
невіддільний від громади, невидимого «хору», від імені якого іноді звучить
169

рефрен» [42, с. 43]. Стилістика плачу використана, зокрема, в деяких текстах
Біблії: одна з книг Старого Заповіту – цілком є зразком жанру «Плач Єремії».
При порівнянні жанрової семантики плачу і ораторії, нескладно знайти
загальні ознаки, які знаходяться, перш за все, в духовній семантиці, лірикодраматичному характері, оповідальному тоні, діалогічному принципі, та дають
можливість обґрунтувати тезу: плач і ораторія співвідносяться як жанрисупутники. Звернемося до узагальнень на рівні структурно-семантичного аналізу
ораторії.
Форма і драматургія. Структура ораторії представлена розгорнутою
одночастинною композицією з кодою, де смисловою одиницею є, перш за все,
строфа, яка відображає середньовічну текстову форму. Про початок нового
розділу повідомляє цифра, що у А. Пярта слугує як виконавськими, так і
структурними орієнтирами, і тому перша з вісімнадцяти, ставиться на самому
початку твору.
Разом з тим, основним принципом музичного розподілу є сувора
відповідність до химерного чергування текстових фраз. Вони складаються з
неоднакової кількості складів, і здається, що квадратність початкової побудови –
лише один із проявів загального принципу.
Цілісність композиції досягається за допомогою тонального принципу,
внаслідок якого можна виокремити три великих розділи: початок (i) – перший
розділ, розвиток (m) – другий розділ і висновок (t). В одному з інтерв’ю
композитор говорить: «Адам – це точка, де все почалося, і, на жаль закінчилося»
[73].
Перший

розділ

є експозицією

(initio),

в

котрій

як

в

мініатюрі

відображаються основні смислові акценти всього твору. Так, початковий сегмент
«Адам, отец вселенной» є своєрідним ядром, імпульсом для подальшого розвитку,
з перфектно висхідною квартою (від V до I ступеня) виконується чоловічим
хором, і круговим рухом (III-III-I), як символу замкнутого кола, хором tutti, і
замиканням на першому місці (Додаток А, приклад № 5). Звучання унісонів
наповнюється змістом, в основі якого – духовне єднання, відчуття соборності.
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Другий сегмент постає своєрідною відповіддю, і сприймається як
ангельський спів, тим самим репрезентуючи діалогічність: «людина – Бог»,
«земний – небесний». Ц. 2, 3 виконують як функцію розвитку, так і функцію
підготовки до наступного смислового акценту – до кульмінації всього розділу, що
характеризується висхідним півтоновим зрушенням в fis-moll (останній такт ц. 3),
і є найвищим емоційним, динамічним і регістровим піком.
Заключна цифра на словах «любимого Бога я оскорбил», характеризується
емоційним спадом, усвідомленням душі грішної, скорботи і навіть відчуття
Апокаліпсису (Додаток А, приклад № 6). Для більш наочного структурного
сприйняття доцільно подати таблицю, в якій співвідносяться сегменти з цифрою
партитури, в їх тональному і кількісному (тактовому) показникові:
Текст

Цифра

Тональність Кількість
тактів

Адам, отец вселенной,//26 в раю

1

g-moll

8

2

g-moll

10

3

g-moll

24

4

fis-moll

20

знал сладость любви Божией,//
и потому, когда был изгнан из рая
за грех и лишился любви Божией,//
горько

страдал

и

с

великим

стоном рыдал на всю пустыню.// Душа
его терзалась от мысли://
«любимого Бога я оскорбил».//

Середній розділ виконує розвиваючу функцію (motus), для якого характерні
такі ознаки: великий масштаб (ц. 10), неквапливий розповідний тон розвитку,
глибокий b-moll (від ц. 8), хвильовий розвиток зі своїми мікрокульмінаціями
(цц. 7, 11, 13 ). Всі три смислових акценти є різновидами кульмінацій, де перша
(ц. 7) на словах «Больно душе, и сильно жалеет она, когда оскорбит любимого
Господа». Вона більш традиційна, в гармонійній основі якої D64 з плавним
26

Дві паралельні лінії в цьому випадку демонструють розподілення на текстово-музичні сегменти.
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проникненням в нього секунд, як відбиття середньовічної, до-ренесансної «протополіфонії», де дисонанс сприймався як прохідне мінливе забарвлення, але не як,
скажімо, ренесансне затримання, що додає динамічний імпульс.
Наступний смисловий концепт на словах «а теперь злой дух взял власть на
до мною» (ц. 11) – це свого роду «диявольський танок», що здійснюється за
допомогою унісонного проведення в партії басів (голос з «того світу»), в основі
якого лежить оспівування збільшеної секунди, під остинатні акомпанемент бубна
на слабкій долі. Заключна «тиха» кульмінація (ц. 14) на словах, які тричі
вимовляються «Так рыдал Адам», сприймається як неминуча безвихідь
(Додаток А, приклад № 7).
Текст

Цифра Тональність Кількість
тактів
Не так жалел он о рае и красоте
5
fis-moll
15
его, как о том, что лишился любви
Божией,//
которая

ненасытно

каждую

6

fis-moll

32

7

fis-moll

34

8

b-moll

20

9

b-moll

41

минуту влечет душу к Богу.// Так
всякая душа, познавшая Бога Духом
Святым,

но

потом

потерявшая

благодать, // испытывает Адамово
мучение.//
Больно душе, и сильно жалеет
она,

когда

оскорбит

любимого

Господа.// Скучал Адам на земле,//
и горько рыдал, и земля была ему
не мила. Он тосковал о Боге и говорил://
«Скучает душа моя о Господе// и
слезно ищу Его. // Как мне Его не
искать?//
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Когда я был с Ним, душа моя 10

b-moll

23

b-moll

66

b-moll

32

b-moll

26

b-moll

21

была весела и покойна, и враг не имел ко
мне доступа;//
а теперь злой дух взял власть 11
надо мною, и колеблет, и томит душу
мою, и потому скучает душа моя о
Господе даже до-смерти,// и рвется
дух мой к Богу, и ничто на земле не
веселит меня, // и ничем не хочет душа
моя утешиться,//
но снова хочет видеть Его и 12
насытиться Им // Не могу забыть Его
ни на минуту, и томится душа моя по
Нему, и от множества скорби стоном
плачу я: «помилуй мя, Боже, падшее
создание Твое».//
Так рыдал Адам,// и слезы лились 13
по лицу его на грудь и землю, и вся
пустыня слушала стоны его;//
звери

и

птицы

замолкали

в 14

печали; а Адам рыдал, ибо за грех его
все потеряли мир и любовь //
Заключний розділ починається з домінантового органного пункту в оркестрі
та хоралу з перфектних консонансів в оркестрі (ц. 15), який виконує функцію
фіналу-підсумку. Перша кульмінація звучить на словах «От меня произойдут и
размножатся народы, и все будут страдать и жить во вражде и убивать друг
друга» (ц. 16).
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Заключна смислова кульмінація всієї ораторії міститься у коді: «И я
потерял благодать и вместе с Адамом зову: «Милостив буди мне, Господи. Даруй
мне духа смирення и любви» слова Силуана від себе (homo credens), в мелодії якої,
лежить середньовічна секвенція.
Текст

Цифра

Тональність Кількість
тактів

Велика была скорбь Адама по 15

g-moll

30

d-moll

22

d-moll

25

g-moll

20

g-moll

35

изгнании из рая, но когда он увидел
сына своего Авеля, убитого братом —
Каином, то еще большею стала скорбь
его, и он мучился душою, и рыдал, и
думал:
«от

меня

произойдут

и 16

размножатся народы, и все будут
страдать и жить во вражде и
убивать друг друга».
И эта скорбь его была велика, 17
как море, и понять ее может только
тот,
чья душа познала Господа и как 18
много Он нас любит.
И я потерял благодать и вместе Coda
с Адамом зову: «Милостив буди мне,
Господи. Даруй мне духа смирения и
любви».
Ритмічні особливості. Зв’язок із середньовічним періодом є очевидним при
аналізі ритму у творах А. Пярта. В його хоровій музиці саме ритмічні величини є
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визначальними. Ритм (як і форма) витікає спочатку з тексту (в хорових
композиціях):
 ритм усіх партій практично ідентичний, так як кожен склад тексту
вимовляється одночасно всіма голосами;
 використання середньовічної техніки багатоголосої композиції гокет (ц. 11),
суть якої полягає в тому, що мелодійна лінія розтинається на окремі звуки
або групи звуків, які розподіляються за різними голосами, (символізація
єднання людей в молитві);
 використання тексто-ритмічного повторення на значущих художньосмислових акцентах (ц. 4, ц. 8, ц. 13, ц. 17, ц. 18, коду);
 використання імітації зі змінним масштабом і щільністю при збереженні
топології трансформується метрика простору-часу;
 відсутність розспівів на складах вербального тексту, за винятком рідкісних
прикладів (ц. 6, тт. 122,123), в бас лінії (спадний рух по D35 – II34 в fis-moll).
Величезну роль в драматургії «Плачі Адама» відіграють паузи, оскільки
тема тиші в сучасному композиторському просторі набуває особливої значущості
і знаковості страждання. І. Шлапінс дуже влучно характеризує цінність пауз: «Це
хліб насущний, який нам потрібен, щоб зупинитись, щоб роздумувати, щоб
оцінити наше слово сказане. Пауза це концентрація всіх сил, в ідеальному сенсі
пауза – ядро мудрості ... Або якщо ми пишемо на релігійний текст музику, то
після слова, яке має вагу ... підносити це слово, і щоб воно не було заглушено
наступним шумом або навіть таким словом ... ». Це як природа, якщо залишити
природу в спокої, вона відродиться» [226].
Мелодика. Оскільки метроритмічна організація нерозривно пов’язана з
синтаксисом, не викликає здивування, що при аналізі мелодійних ліній хорових
партій в ораторії неможливо виявити звичні періоди, пропозиції, мотивні групи і
мотиви. Тактова риска в партитурі «Адамового Плачу» не означає, що за нею йде
метричний акцент, але вказує на те, що за нею починається наступне слово і,
відповідно, нова синтаксична ланка мелодійної лінії. Саме слово породжує ту
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первинну музично-синтаксичну єдність, яка схожа на середньовічні невми. Кожна
з них є інтонаційним жестом, який об’єднує від 2-3 (найчастіше) до 6-7 нот. При
цьому на один склад вербального тексту доводиться одна нота, розспівування
складів не використовується, як в силабічній манері середньовічного церковного
співу.
Темп. На першій сторінці партитури «Адамового Плачу» ми не знаходимо
ніяких темпових вказівок. У подальшому зустрічаються лише авторські ремарки
(poco meno mosso, Largo, poco tranquillo, lo stesso tempo, Piu lento, Lamentoso, poco
piu mosso, Piu mosso, Doloroso, con moto, morendo, Meno mosso, Piu mosso). Така
навмисна комбінація ритмічної невимушеності та повільних темпів «спрацьовує»
на кінцеву мету. Композитор стверджує: «Час і вічність пов’язані. Цей момент і
вічність борються в нас. І це – причина всіх наших протиріч, нашої впертості,
нашої обмеженості, нашого страху і нашого горя» [73].
Відповідно до філософії А. Пярта, композиції призначені виконуватися мов
би «призупиненими в часі». Іноді ритм стає ледь вловимим: композитор може
змінювати очікуваний ритмічний модус для того, щоб тримати слухача в стані
«поза часом». Кінцевий ефект цього досягається в умовах повільного темпу.
Ладогармонія представляє собоюсвоєрідний «тунель» між XI і XXI ст.., де
«зустрічаються» основні лексеми поліфонії строгого стилю:
– опора на перфектні консонанси, об’ємна диспозиція голосів;
– багатошарова тонковолокниста тканина (замість звичної хорової фактури);
– ковзання по хвилях затримань-розв’язань (замість «взяття» акордів);
– м’яка модальність (замість міцної тональності);
– проростання співзвуч злиттям і розшаруванням унісону в сусідніх голосах;
– імітації зі змінним масштабом і щільністю (при збереженні топології
трансформується метрика простору-часу).
Безумовно, А. Пярт не стилізує середньовічні поліфонічні структури: його
вокально-хорове письмо можна назвати своєрідною «інкрустацією». У фактурний
виклад композитор вносить сучасні параметри вертикалі і горизонталі.
Гармонійність цього сплаву обумовлена глибокою спорідненістю (випадковим
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або не зовсім) розуміння дисонантності за часів Перотина і сьогодення. Саме в доренесансній «прото-поліфонії» дисонанс сприймався статично – як прохідне
накладення або забарвлення, але не як ренесансне затримання, що надає
динамічний імпульс. Але ж така, по суті, і кластерна сонорика в творчості
авангардистів ХХ ст. Спокуса з’єднання кластерної «густоти» і перфектної
«пустоти» не є випадковою, оскільки композитор відчув зв’язок епох. Автентичну
середньовічну музику, як і поліфонічні школи Ренесансу, можна називати
духовною, хоча б в силу переважання в ній молитовної споглядальності і
самозаглибленості, сакральної глибини просторової організації контрапункту.
Слово-логос. Презентуючи свій твір, композитор сказав, що в його основу
покладено дуже красивий і глибокий текст, створений в першій половині
минулого століття преподобним Силуаном Афонським. «Довгі роки він записував
свої думки, а потім передав записи учневі, молодому ченцеві Софронію. Після
смерті Силуана в середині 1930-х Софроній почав писати книгу про
преподобного, яка переведена на десятки мов світу. У першій частині книги
розповідається про життя Силуана, про вчення ортодоксальної церкви в цілому, а
в другій частині містяться записи самого преподобного Силуана. Це як псалми, це
висока поезія, – сказав Арво Пярт. – У своїй ораторії я використовував тільки
частина цих текстів» [73]. Про що сумує Адам? «Про те, що він зрадив свого
Творця, захотів стати мудрішими Господа, був непокірний, їм правили гординя і
цікавість, – розповів композитор. – Той же недуга сидить і в нас, він з’явився
після того, як Каїн убив брата свого Авеля».
Арво Пярт був особисто знайомий з архімандритом Софронієм і щиро
шанує преподобного Силуана. В одному з інтерв’ю композитор говорить: «… Ми
всі – спадкоємці Адама. Як і сказано в тексті святого Силуана: “Велика була
скорбота Адама по вигнанні з Раю, але коли він побачив сина свого Авеля,
убитого братом – Каїном, то ще більшою стала його скорбота, і він мучився
душею, і ридав, і думав: “від мене проростуть і розмножаться народи, і всі будуть
страждати і жити у ворожнечі і вбивати один одного». Так і сталося. Це наш
сьогоднішній день”» [там само].
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У коді позначено особистісну рефлексію: «И я потерял благодать и вместе
с Адамом зову: “Милостив буди мне, Господи. Даруй мне духа смирения и
любви”». Смисл цих слів дає можливість твердити, що Людина Всесвіту –
Людина Православна. У тексті немає наративу, а тільки вираз покаянного стану.
Фактура. Для того, щоб повною мірою оцінити логічну стрункість і
витонченість композиційної організації твору, необхідно звернути увагу на
особливий

спосіб

організації

фактури,

який

є

ледве

вловимий

для

безпосереднього слухового сприйняття. У кожній музичній фразі чітко
відчувається початковий імпульс (initio), його реалізація в музичному русі (motus)
і завершення (terminus). Найважливішим засобом об’єднання фраз в пари або в
трійки є єдністю фактурного оформлення кожного розділу. Зміни фактурного
оформлення

–

переходи

від

одноголосся

до

двоголосся

і

потім

до

чотирьохголосся – також сприймаються на слух досить чітко.
Своєрідність фактурного плану полягає у логіці вступу і виключення
голосів, яка ґрунтується на чергуванні трьох типів фактурного оформлення –
одноголосся, двоголосся і чотириголосся. Останнє фактично є дубльованим,
«подвоєним» двоголоссям – сопрано з тенорами і альти з басами, що утворюють
пари голосів, і співають в октаву.
Висновки до Розділу 3
1. Детальний розгляд «творчої долі» жанру ораторії у кінця ХХ – початку
ХХІ століть дав змогу зрозуміти ті специфічні процеси у світовій музичній
культури, які відбувалися у тісному взаємозв’язку з соціально-політичними і
художніми явищами в історії цього періоду. Так, абсолютно зрозумілі пошуки
композиторів нових засобів виразності, сучасних технік, інших форм. Теж саме
стосується і жанрових трансформацій: зближення ораторії з оперою, кантатою,
виникнення ораторій-балетів та інших жанрових мікстів. Їх поява в музичному
мистецтві цієї епохи досить закономірна і неминуча – у мистецтві усіх напрямків
відчувається невгамовна жага до усього нового, до божевільних експериментів, а
у деяких випадках прояви відвертого нігілізму.
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Але ж, не дивлячись на такі кардинальні зрушення світогляду цього
періоду, стосовно жанру ораторії, провівши дослідження різних зразків жанру, ми
приходимо до висновку, що у ХХ – початку ХХІ століть зі структурносемантичним інваріантом жанру ораторії глобальних змін не відбулося. Однак,
трансформація жанрового канону ораторії в зазначений період відбулася за
рахунок жанрових мікстів, та повернення до витоків через камернізацію жанру.
Говорити

про

стабільність

у

кількісному

чиннику

ораторіальної

композиції в умовах музики ХХ ст. не доводиться. І навпаки: ораторії ХХІ
століття демонструють повернення до традиційної структури (дві або три
частини).
Наступною жанровою константою є наявність у драматургії ораторії
коментатора – Історика, Читця, Testo. Практично в усіх розглянутих зразках
жанру присутній такий персонаж, що вказує на стабільність і цього компоненту
структурно-семантичного інваріанту жанру.
С приводу жанрових мікстів, як вже згадувалося, не можна стверджувати,
що щось значне відбулося у самій структурі жанру. Усі наявні зразки більше
нагадують композиторські пошуки кращих форм вираження власних задумів.
Найбільш показовими у цьому відношенні виявилися «Київські фрески»
І. Карабиця: тут і балет, і опера, і кіно. У пропонованому дослідженні цьому твору
приділено увагу саме тому, що у ньому сконцентрована велика кількість
підтекстів, що вимагало значних зусиль наукової рефлексії у контексті розвитку
жанрового канону ораторії у ХХ ст.
Зберігаються в ораторії цього періоду і такі жанрові ознаки, як наявність
інструментального прологу, арій солістів, речитативів та хорових номерів.
Композитори

зберігають

декламаційні

традиції

ораторіального

жанру,

незважаючи на «ультрасучасні» нашарування музичних засобів, а переважання
декламаційності над мелодійністю має місце у всіх розглянутих зразках.
Повертаючись до питання про трансформацію жанрового канону ораторії,
позначимо наступні ключові моменти, виявлені у процесі жанрово-семантичного
аналізу творів І. Карабиця та А. Пярта.
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2. «Київські фрески» у жанровому розумінні – поєднання та взаємодія
чотирьох жанрів різних видів мистецтва.
З точки зору ораторії головним діючим персонажем є хор, який понад усе
являється «інструментом» втілення концепту «МИ», що формує уявлення слухача
про духовну єдність, – соборність (№ 12 «Чуття єдиної родини»). Не менш
важлива роль Чтеця, який виконує функцію «Божого ока»: розтлумачує духовні
істини, дає настанови, тим самим зміцнюючи жанровий канон (насамперед, якості
наративності та оповідальності).
Вплив кіно реалізований у творі, на перший погляд, на зовнішньому
(візуальному) рівні у найменшій мірі, оскільки відеоряд, пропонований
постановниками «Київських фресок», супроводжує лише два номери: № 10
«Київські дзвони» (транслюються кадри воєнної хроніки) та № 11 «Ти невмируще
серце України» (кадри зруйнованого Києва та його відбудова). Але вагомий вплив
кіно, проникає на більш глибинні рівні, де основним принципом розвитку постає
монтаж: кадровість і калейдоскопічність є головним принципом драматургічного
розвитку даного твору.
Від оперного жанру «Київські фрески» успадкували театральність,
сценічність, візуальний ряд. Разом з тим ознаки опери отримали малодинамічну
сценічну постановку, з мінімальною театральною грою солістів-вокалістів (тільки
костюми й вокальне втілення).
Вплив жанру «музичної фрески» можна віднайти в глобальності показу
національної ідеї, в монументальності форми, у «візуальній живописності»
музичної мови, з сучасними засобами хорового та оркестрового письма.
3. Ораторія «Адамів Плач» написана на однойменний текст афонського
старця Силуана, з яскраво вираженим у коді авторським висловлюванням від
імені Я: «И я потерял благодать и вместе с Адамом зову: «Милостив буди мне,
Господи. Даруй мне духа смирения и любви». Вибір поетичної основи підкреслює
ствердження, що суб’єктом в ораторії є не лише homo credens (за законом
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жанрового канону), але й ліричний герой27, уособлений в образі першої людини –
Адама (що є наслідком камернізації жанру та символізації музичної мови
А. Пярта).
Для «Адамового Плачу», як одночастинного (а не циклічного) твору,
характерною є наявність камерного хронотопу. Цілісність форми забезпечують
тональний принцип: g-moll – (перший розділ, initio), fis-moll – b-moll (другий –
motus), g-moll – d-moll – g-moll (заключний – terminus) і формотворний принцип
строфічності, заснований на центоновому об’єднанні тексто-музичних сегментів.
Зауважимо, що в ораторії відсутній мажорний лад, як символ глибокого трагізму.
Узагальнимо засадничі принципи жанрової драматургії ораторії «Адамів плач»,
які закладені через оригінальне стильове мислення А. Пярта:
 ораторіальний темпо-ритм: характерне переважання повільних темпів,
величезна роль приділяється паузам, концепту «тиші»;
 верховенство мовленнєвого первня над мелодійним через хоровий
речитатив, стійкий комплекс інтонем ораторіального висловлювання;
 діалог хору і оркестру, що втілює ефект занурення в молитовну ауру
церковного співу Новітнього часу. Оркестрова партія (струнний
оркестр) виконує кілька функцій: 1) функція акомпанементу
підтримує слово-Логос; 2) індивідуалізована стосується партії
оркестру як окремого організму, що утворює смисловий дисонанс між
стриманою неквапливою ходою хорових тем і оркестром з
осучасненою гармонічною мовою і гострими ритмами (як відбиття
швидкоплинності соціуму). І виникає ефект повернення часу
людського в лоно Божої вічності.
На вищезазначених принципах формується особливий «драматургічний
профіль» твору – шлях духовного сходження по онтологічній вертикалі (людина –
Бог; долішнє – горішнє).

27

Партію Адама виконує не одна людина, а ансамбль, увиразнюючи тим самим християнську ідею всеєдності
(Я=Ми).

181

***
Отже, в композиторській практиці ХХ-ХХІ століть жанровий канон
ораторії зазнав певних змін, які ми називаємо стадією трансформації жанру, за
рахунок оновлення й збагачення (І. Карабиць «Київські фрески»), або повернення
до витоків (А. Пярт «Адамів плач»). Отож, актуальність жанру зберігається й
донині, про що свідчить сучасне звернення молодих композиторів до цього
фундаментального жанру з глибинною ґенезою, оскільки, на наш погляд, така
затребуваність жанру неодмінно пов’язана з постійною потребою людства у
Богоспілкуванні. Саме тому ораторії будуть створюватися й надалі і ми почуємо
ще багато цікавих зразків цього жанру.
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ВИСНОВКИ
У висновках пропонуються відповіді на поставлені завдання та аналітичні
узагальнення стосовно теорії жанру ораторії в сучасній музикології.
1) Систематизовано наукові джерела з питань історичної еволюції жанру
ораторії

в

її

зв’язках

з

контекстом

західноєвропейської

культури.

Історіографічний підхід надав можливість розглянути зразки жанру різних епох,
котрі не увійшли до матеріалу дослідження, але стали вагомими для моделювання
структурно-семантичного інваріанту та жанрового канону вцілому.
2) Доведено,

що

історичний

шлях

ораторії

засвідчив

внутрішню

стабільність жанру, де на онто-ґенетичному рівні діє діалог, як прояв духовної
комунікації «Людина-Бог». Таке жанрове ядро залишається незмінним: від
перших зразків ораторій Дж. Каріссімі – до сучасних ораторій А. Пярта. Потужне
й насичене буття жанру, розширення його семантичних та географічних обріїв
демонструють сучасні зразки індійської, японської, китайської музики, де діє
принцип спілкування «людина-Бог», що є віддзеркаленням східних віросповідань.
Проаналізовані

ораторіальні

зразки

дали

змогу зафіксувати

структурно-

семантичний інваріант жанру. У такий спосіб у дисертації змодельовано
жанровий канон ораторії, семантичним ядром якого постає образ людини віруючої
(homo credens), як маніфестанта культурної самосвідомості бароко (на прикладі
«Ієвфай» Дж. Каріссімі).
3) Узагальнено ораторіальні сюжети в аспекті типологізації: від народження
жанру – до сучасних зразків. Оскільки сюжет ораторії та його формоутворюючі
функції та принципи є фундаментальними, і безпосередньо впливають на
жанровий канон ораторії, вкажемо на основні їх типи: сюжети та образи
Старого Заповіту, сюжети та образи Нового Заповіту, персоніфіковані біблійні
сюжети, міфологічні сюжети, історичні сюжети, агіографічні сюжети,
сюжети абстрактного та трансцендентного світосприйняття.
4) Запропоновано авторську методику аналізу ораторії як типової структури
зі своєю історично сталою жанровою семантикою. Структурно-семантичний
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інваріант ораторії має три стабільні складові, що визначаються на слух: вокальноречитативна, оркестрова і вербальна.
Вокально-речитативний пласт – семантична інтонація, в основі якої є
мовленнєво-речитативний спосіб викладу, що реалізується в сольних формах –
речитатив, монолог, арія, та партія Читця зі своїми аксіологічними функціями.
Саме речитативу, як структурній одиниці – надаємо перевагу серед сольних форм
вокального висловлювання, оскільки спрацьовує жанровий генотип «oro» –
молитва – речитатив. Арії (які в своїй більшості ідуть від оперної традиції), не є
менш важливими для жанрового канону ораторії: якщо речитатив є своєрідною
рушійною силою сюжету, то арія, перш за все асоціюється зі статикою,
смисловою

паузою,

в

усвідомленості

певного

історизму

та

реальності

відображених подій.
Не менш важливим персонажем є Читець, оскільки його персона присутня
майже в кожній ораторії протягом всіх періодів розвитку жанру. У різні часи, в
різних соціокультурних умовах, в різних сюжетних контекстах Читець (Вісник,
Голос, Історик, Testo та ін.) виконував різні функції. Зокрема, функція Читцяінформатора – трансляція інформації, потрібна для слухачів, щоб орієнтуватися у
часопросторі при значних хронологічних зрушень сюжету. Якщо читецькомунікатор, який створює чітку лінію комунікації між Богом та людьми, солістів
з хором, хору з хором (тобто може надавати певну оцінку тому чи іншому
персонажу), то читець-проповідник має творити проповідь не в умовах храму та
церковного канону, а з урахуванням специфіки світської комунікації у
концертному залі. Нарешті, читець-стимулятор вербальними засобами стимулює
присутніх у залі долучатись до християнських ідеалів.
Наступним

стабільним

компонентом

вокально-речитативного

пласта

жанрового інваріанту ораторії є хор. Власне хор є жанровою домінантою,
оскільки символізує велелюдність, без якої в свою чергу неможлива реалізація
концепту соборності, як найбільш глибинного та сакрально-семантичного
компонента внутрішньої структури жанру ораторії. Завдяки цьому компоненту
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з’являється так звана колективна свідомість, через Богоспілкування, що
увиразнюється в фінальних, масових рефлексіях більшості ораторій.
Вказано на значущість вербального пласту структурно-семантичного
інваріанту ораторії.
У дисертації виокремлено ознаки ораторіальності того чи іншого сюжету,
відповідно, і стабільні компоненти жанрового канону:
- сакральність (біблійний або інший релігійний текст і контекст);
- соборність (наявність масової духовної рефлексії , найчастіше у фіналі).
- моралізованість (створює певне коло аксіологічних цінностей, закликає
слухачів до дотримання християнських чеснот).
Оркестровий пласт – інструментальна складова ораторії також може мати
безліч функцій: аккомпанемент, звукозображувальність, яка продиктована
сюжетною необхідністю, підсилення емоційного впливу музичного матеріалу
ораторії, монологічність та діалогічність інструментального висловлювання,
оркестр як сповільнення або повна зупинка дії; оркестр як засіб прискорення дії.
Обгрунтована теза стосовно фундаментальних пластів, які мали велике
значення в утворенні жанрової моделі ораторії. Втім було звернено увагу на
необхідність відповідного балансу між ними, де будь-який рух в той чи інший бік
спричинює жанрову модуляцію. Наприклад, переважання оркестрового пласта
приводить до симфонізації жанру; посилення вокально-речитативного елементу –
у разі відсутності дії наближається до вокального циклу, а за наявності – до
опери; відповідно при більш вираженій вербальній основі, яка супроводжується
появою у сюжеті або любовної лінії, або гострого конфлікту автоматично
відводить жанр у бік опери.
Будь-який рух в той чи інший бік відводить ораторію в інший жанровий
вимір (чи то оперний, або симфонічний, або театральний). Внутрішня форма
жанру

відповідає

за

суто

ораторіальний

спосіб

інтонування

(хоровий,

речитативно-декламаційний), тип драматургії (наративний, епічний, епікодраматичний) та композиції (масштабність, багатоскладовість, самодостатність
внутрішніх розділів).
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Семантичний аналіз обраних творів сформував розуміння традиціоналізації
жанру. Перша стадія, пов’язана з творчістю Дж. Карісімі, – ініціація жанру
(ґенеза), формування його атрибутивних властивостей й набуття семантичної
визначеності, внаслідок якої утворюється «семантичне ядро» жанру. На прикладі
ораторії «Ієвфай» обґрунтовано теоцентричну картину світу (в центрі якої –
самосвідомість культури homo credens) та намічено основні типи драматургії
подальшої екзистенції жанру:
 епічний: зміст невід’ємний від подій минулого, конкретної історичної
доби, з елементами героїчного пафосу, монументальності;
 драматичний: жанровими умовами драми слугують три обов’язкових
чинника: конфлікт, єдина дія та «драматичний вузол» обставин і подій; в центрі
уваги постає герой зі своїм характером та становищем у соціумі, в основі
світосприйняття – антиномічність (добро-зло, життя-смерть, Бог-Людина). Герой
здатен до самопізнання і глибокого відчуття, приречений на страждання; отже,
стає символом страждання цілого народу, що втілює собою духовний ідеал
(колективність, соборність).
Другий період (починаючи від ораторій Г. Ф. Генделя – до романтичних
зразків) – продуктивний розвиток та активне функціонування, в ході якого
реалізуються змістовні можливості жанру як способу моделювання картини
світу, наслідком чого є його розквіт («канонізація»). Так, ораторія «Ілія»
Ф. Мендельсона продовжує лінію монументальних, епіко-наративних ораторій
Г. Ф. Генделя на сюжети зі Старого Заповіту з розгорнутим хором і речитативом
як основним рушієм музичної драматургії.
Жанрова

драматургія

ораторії

А. Рубінштейна

«Втрачений

рай»

оновлюється за рахунок симфонізації циклу. Констатуємо, що твори Р. Шумана,
Ф. Мендельсона, Г. Берліоза, Ф. Ліста, А. Рубінштейна засвідчили стильове
розмаїття, в якому структурно-семантичний інваріант залишається усталеним,
втім

його

зміст

інтонаційно

збагачується,

індивідуалізованим.
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жанровий

канон

стає

Третій

період

позначений

незворотною

«модернізацією»

жанру:

послаблення (або посилення) окремих компонентів структурно-семантичного
інваріанту призводить до перетворення жанру в нових соціокультурних умовах
музичного буття (в тому числі через впровадження новітніх технік композиції).
Як наслідок, народжується нова жанрова стилістика.
На прикладі ораторії-опери «Київські фрески» виявлено філософськерелігійне підґрунтя української національної картини світу, яку відтворив
І. Карабиць. Серед культурних архетипів – персоналізм (Дніпро, Кий, Щек, Хорив
та Либідь; Андрій Первозваний; генерал Ватутін); глибинний оптимізм («золотий
гомін», «голуби», «сонце», «години радості і сміху»); кордоцентризм. Три
архетипи-концепти (Бог, Душа Людська, Час), на які спирається філософія
«Київських фресок», представляють собою певну систему координат, де
вертикаль – традиційно уособлює час, а горизонталь – комунікаційний напрямок –
Бог-людина.
Три архетипи (Бог, Душа, Час) увиразнюють систему координат філософії
«Київських фресок», де горизонталь традиційно уособлює Час історії, а
вертикаль – комунікацію «Бог-людина». Трансформація ораторіального канону в
«Київських фресках» відбувається за рахунок жанрових взаємодій, мікстів, де
композитор поєднує п’ять жанрів: ораторію, оперу, балет, кіно, музичні фрески.
Як наслідок, ораторія зазнає нових форм презентації, як на візуальному, так і
музичному рівнях. Хоча в повній мірі розкривається лише жанровий канон
ораторії, а інші семантико-комунікативні впливи доповнюють, оновлюють та
призводять до його трансформації.
На прикладі ораторії А. Пярта «Адамів плач» вказано на очевидну
камернізацію жанру: великий цикл стискається до одночасності, домінує
барочний склад оркестру, апелюючи до діалогу культур, відбувається повернення
до біблійного сюжету та сакрального часопростору.
Однак, не дивлячись на потужні зовнішні зміни у музичній комунікації,
внутрішня форма жанру залишається стабільною: соборно-наративний тип
драматургії, в її поетапному сходженні по онтологічній вертикалі (людина – Бог;
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долішнє – горішнє); переважання повільних темпів, де величезна роль
приділяється паузам, концепту «тиші»; верховенство мовленнєвого первня над
мелодичним, що проявляється в хоровому речитативі, формуючи стійкий
семантичний комплекс ораторіального типу тощо.
Структурно-семантичний аналіз «Адамового плачу» А. Пярта виявив
єдність трьох принципів, що становлять жанровий канон ораторії: наявність
біблійної символіки (плач як покаяння), онтодіалог (Богоспілкування) і
сакральний хронотоп (Вічність).
Отже, жанр ораторії пройшов складний і насичений шлях, вийшовши з
невеличких ораторій (приміщень), пізніше з-під «тіні» італійської опери, має
багато прототипів, жанрів-супутників, різновидів. Втім ораторія, балансуючи між
релігійними (ХVІІ – ХVІІІ ст.) і світськими чинниками впливу (ХІХ ст.), очолила
«верхівку» загальної жанрової ієрархії музичної культури і в ХХ столітті. З
одного боку, вона стала одним з найбільш актуальних жанрів «великого стилю»
радянського доби; з іншого – свідченням духовної рефлексії митців, які здійснили
в умовах духовної кризи суспільства відродження молитовного «ядра» жанру
ораторії (А. Пярт).
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