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Дисертація присвячена висвітленню творчої діяльності П. Г. Чеснокова в
контексті православної музичної культури кінця XІX – 1-ї половини XX ст.
Один з найвидатніших духовних композиторів Срібної доби П. Г. Чесноков
(1877–1944) у своїй творчості узагальнив досягнення тисячолітнього розвитку
православної хорової традиції. Втім, у науковому дискурсі творча постать
митця є недостатньо дослідженою, розглядається здебільшого або на рівні
загальної оглядової характеристики життєвого шляху та композиторськовиконавської

діяльності

(О. Борисова

та

Н. Погорелова,

Н. Гуляницька,

К. Дмитревська, Л. Кравець, Н. Кузіна, О. Ковальов, А. Нєфєдов, К. Нікітін,
С. Осадча, І. Сапунова, О. Скобелева, Д. Яковлева), або на рівні висвітлення
окремих аспектів творчості композитора в контексті музично-історичних,
музично-теоретичних, чи музично-естетичних досліджень (В. Бойко, І. Гарднер,
Н. Герасимова-Персидська,

Н. Гуляницька,

В. Мартинов,

В. Медушевський,

М. Рахманова,

В. Металлов,
О. Скобелева,

Н. Середа,

С. Зверева,

О. Ковальов,

М. Нікушина,

О. Стахевич,

С. Осадча,

О. Урванцева,

О. Цуранова). Проте комплексний системний аналіз творчої діяльності
П. Г. Чеснокова та його композиторської спадщини на науковому рівні
здійснюється вперше.
Об’єкт дослідження – музичне мистецтво православної традиції кінця
ХІХ – 1-ї половини ХХ ст.
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Предмет дослідження – творча діяльність П. Г. Чеснокова в контексті
православної музичної культури кінця ХІХ – 1-ї половини ХХ ст.
Матеріалом дослідження є весь композиторський доробок П. Г. Чеснокова,
що містить понад 500 духовних та світських творів: Всенощні бдіння (ор. 21, ор. 44,
ор. 50), Літургії (ор. 15, ор. 16, ор. 24, ор. 42, ор. 50), Панахиди (ор. 12, ор. 30, ор. 39),
Молебень (ор. 46), концерти (ор. 40, ор. 41, ор. 43 ор. 45, ор. 49), цикли змінних
піснеспівів (ор. 17-20, ор. 22, ор. 25, ор. 47), світські хори (ор. 2, ор. 4, ор. 13, ор. 14,
ор. 28, ор. 29, ор. 31 -35, ор. 52, ор. 55), романси (ор. 1) тощо.
Наукові положення дисертації аргументовані на рівні методології
сучасного

історичного

дослідження

базується

і

теоретичного
на

мистецтвознавства.

використанні

сукупності

Методологія

фундаментальних

загальнонаукових та спеціальних музикознавчих методів та підходів.
Осягнення

творчості

П. Г. Чеснокова

неможливе

без

розуміння

герменевтичного сенсу християнської символіки, що панує у змісті текстів, дій
та структурі богослужіння, та у його музичних аспектах. Особлива увага в
дисертації приділяється дослідженню літургійних жанрів православної музичної
традиції, зокрема Всенощного бдіння, висвітленню його герменевтичного сенсу та
виявленню особливостей авторського інтерпретування канонічних жанрів в
історичному аспекті.
Окреслено основні етапи становлення та розвитку православної філософської
та її вплив на розвиток богослужбового співу, досліджено особливості
віддзеркалення релігійно-філософських ідей Срібної доби у музичному
мистецтві та зокрема у творчості П. Г. Чеснокова. Реконструйовано творчий
шлях майстра та систематизовано його мистецький доробок. Здійснено
періодизацію основних етапів творчої діяльності творчості П. Г. Чеснокова та
запропоновано її жанрову типологію.
У процесі реконструкції творчого шляху та систематизації мистецького
доробку П. Г. Чеснокова дисертантом вперше в музикознавстві здійснено
періодизацію його композиторської діяльності та надано загальну характеристику
її основних етапів:
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1) початковий, перший світський період (1895–1905), відзначений появою
світських хорових та вокальних (романси) творів та окремих духовних
композицій;
2) перший літургічний період (1906–1909), позначений створенням перших
масштабних духовних опусів (літургійних циклів, змінних піснеспівів тощо);
3) другий світський період (1909–1911), пов'язаний з особливим інтересом
до хору a capella, а також поверненням митця до образів поетичної лірики;
4) другий літургічний період (1912–1917), відзначений створенням
авторської жанрової моделі циклів Всенощного бдіння та Літургії, а також увагою
до жанрів духовного концерту;
5) третій світський період (1917–1944), позначений вимушеною відмовою
від

духовно-церковних

жанрів

та

образів,

а

також

зверненням

до

народнопісенної сфери.
Охарактеризовано
П. Г. Чеснокова

та

художньо-естетичні
виявлено

засади

жанрово-стильові

творчої

діяльності

особливості

його

композиторської творчості, значною мірою детерміновані його приналежністю
до Нового напряму духовного мистецтва, який ставив собі за мету пошук
шляхів оновлення православної духовної музики через звернення до
стародавніх розспівів і нової інтерпретації церковного канону.
Cистематизовано композиторську спадщину П. Г. Чеснокова, створено
хронологічний перелік творчого доробку митця та запропоновано її жанрову
типологію, згідно з якою твори митця класифіковано за 9-ма параметрами:
1)

за сферою функціонування: духовні та світські;

2)

за способом виконання: виключно вокальні (духовні твори) та суто

вокальні і вокально-інструментальні (світські твори);
3)

за виконавським складом: хорові твори a capella (духовні) та хорові

(a capella та з супроводом фортепіано) і вокальні (з супроводом фортепіано)
світські твори;
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4)

за акустичною структурою: темброво-однорідні (духовні, а також

світські хорові a capella) та темброво-неоднорідні (світські вокальноінструментальні) твори;
5)

за гендерним складом (духовні твори для чоловічого хору, духовні

та світські твори для жіночого чи дитячого хору та для мішаного хору, світські
вокально-інструментальні твори для чоловічих голосів);
6)

за типом вербального тексту: духовні твори на канонічні біблейські

тексти, а також світські твори на авторські поетичні тексти та на фольклорні тексти;
7)

за жанровим призначенням: літургічні жанри, церковні треби,

паралітургічні жанри, концертні твори;
8)

за жанровим типом композиції: великі циклічні композиції

(Всенощне бдіння, Літургія, Панахида, Молебень, Вінчання), циклічні
ансамблеві композиції (Запричасні концерти, Причастни, Задостойники,
Прокімни), окремі змінні (тропарі, стихири, ірмоси тощо) та незмінні
піснеспіви; хорові мініатюри, романси;
9)

за типом тематичного матеріалу: оригінальні твори; обробки

церковних розспівів; обробки фольклорних наспівів.
Визначено

специфіку

еволюції

літургійних

жанрів

у

творчості

П. Г. Чеснокова, окреслено її основні етапи та чинники. Введено до наукового
обігу маловідомі цикли П. Г. Чеснокова «Всенощне бдіння звичайного наспіву»
та «Божественна літургія Св. Іоанна Златоуста» ор. 50. На основі проведеного
компаративного аналізу трьох циклів «Всенощного бдіння» П. Г. Чеснокова
(ор. 21, ор. 44, ор. 50) зроблено висновок про змістовні трансформації у
характері трактування композитором канонічного тексту в літургійних творах,
які відбулися упродовж творчого життя митця, що змінюється від суто
концертного до більш аскетичного розуміння. Поряд з прийомами аранжування
церковного мотиву, які зберігають його архаїчність, П. Г. Чесноков застосовує
суто концертні прийоми, насамперед – наскрізну драматургію образнотематичного розвитку, принципи тембризації та контрасту. Поєднання
зазначених

сфер,

повністю

уведено

у

контекст

церковного

обіходу,
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уможливлює органічне звучання цих творів як за богослужінням, так і на
концертній естраді.
Творчу постать П. Г. Чеснокова розглянуто в історико-культурному
контексті кінця ХІХ – 1-ї половини ХХ ст., розкрито його роль як знакової
особистості Срібної доби. Вірність православній культурній традиції стала
своєрідним

моральним

імперативом

особистісного

та

творчого

буття

композитора. Саме тому дослідження знакової ролі П. Г. Чеснокова як зберігача
культурних традицій духовного музичного мистецтва православного зразку є
актуальним завданням сучасного музикознавства
Ключові слова: П. Г. Чесноков, творча діяльність, православна музична
традиція, літургійні жанри, композиторська творчість, Всенощне бдіння, Новий
напрям, православна релігійно-філософська думка.
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ABSTRACT
Voskoboynikova V. V. «P.G. Chesnokov’s creative activity within the context
of Orthodox Christian music culture of the late XІX – 1st half of the XX c.»
Dissertation for the degree of a Candidate of Art History (Doctor of
Philosophy) on the specialty "17.00.03 – Musical Art". Kharkov National University
of Arts named after I. P. Kotlyarevsky, the Ministry of Culture of Ukraine, Kharkiv,
2018.
This dissertation is dedicated to creative activity of P.G. Chesnokov within the
context of Orthodox Christian music culture of the late XIX – 1st half of the XX
century. P.G. Chesnokov (1877 – 1944) is one of the most prominent sacred
composers of the Silver age, who has summarized the achievements of thousand
years of the Orthodox choral tradition development.
Nevertheless, the figure of this artist has been inadequately little researched
and understood yet. It is addressed either on the level of general life experience
together

with

composing

and

performing

activity

review

(O. Borysova,

N. Pogorelova, N. Gulyanytska, K. Dmytrevska, L. Kravets, N. Kuzina, O. Kovaliov,
A. Nefiodov, K. Nikitin, S. Osadcha, I. Sapunova, O. Skobeleva, D. Yakovleva), or
on the level of highlighting of particular aspects of the composer’s activity in a music
history, music theory, or music aesthetics research context level (V. Boyko,
I. Gardner, N. Herasimova-Persydska, N. Gulianytska, S. Zvereva, O. Kovalyov,
V. Martynov,

V. Metallov,

V. Medyshevskiy,

M. Nikushina,

S. Osadcha,

M. Rakhmanova, O. Skobeleva, N. Sereda, O. Stakhevytch, O. Urvantseva, O.
Tsuranova). The overall systematic analysis of P. Chesnokov’s creative activity and
composer’s heritage is being carried out for the first time.
The aim of research – Orthodox Christian musical tradition of the late XIX –
1st half of the XX c.
The subject of research – P. Chesnokov’s creative activity in the context of
Orthodox Christian musical culture of the late XIX – 1st half of XX c.
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The study material - all of P. Chesnokov’s composer’s works, more than 500 of
sacred and secular pieces, notably the cycles of the All-night Vigil (hor. 21, hor. 44,
hor. 50) and Liturgy (hor. 50).
Scientific statements of this dissertation were substantiated on the level of
methodology of the modern historical and theoretical Art Studies. The methodology
of the research is based upon usage of aggregation of fundamental scientific methods
and approaches as well as special musicological methods.
The understanding of P. Chesnokov’s art is impossible without understanding
of the hermeneutic meaning of Christian symbols that can be found all through his
texts, acts and structure of divine services and through musical aspects as well.
Particular attention has been paid to the research of liturgy genres of the Orthodox
Christian musical tradition, Night-lon Vigil in particular, highlighting its
hermeneutical meaning and discovering features of the author’s interpretation of
canonical genres in historical aspect.
This dissertation defines the main stages of establishment and development of
the Orthodox Christian school of thought and examines special aspects of mirroring
of Silver Age religious and philosophical ideas in music and in P. Chesnokov’s art in
particular.
This dissertation reconstructs the artistic journey of P. Chesnokov and
systematizes his creative legacy. It also divides P. Chesnokov’s activity in main
stages and suggests a genre typology for it.
During the process of reconstruction of P. Chesnokov’s artistic journey and
systematization of his artistic heritage, the author has for the first time in musical
studies made a periodization of Chesnokov’s composing activity and defined its main
stages:
1) initial, first secular period (1895-1905), marked by secular choral and vocal
(lieders) works and individual sacred works;
2) first liturgical period (1906–1909), marked by creation of first major sacred
opuses (liturgical cycles, interchangeable chants in particular);
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3) second secular period (1909–1911), associated with special interest towards
a capella chorals as well as artist’s return to poetical and lyrical forms;
4) second liturgical period (1912–1917), marked by creation of signature genre
model of All-night vigil and Liturgy cycles as well as attention towards sacred
concert genres;
5) third secular period (1917–1944), marked by the forced renunciation of
sacred and ecclesial genres and forms as well as attention towards folk songs.
This dissertation characterizes artistic and aesthetic principles of P.
Chesnokov’s art and discovers genre and stylistic features of his composer activity,
which were mainly determined by his affiliation to the New trend of sacred arts, that
was aimed towards search of ways for renovation of the Orthodox Christian sacred
music via approaching ancient chants and new interpretation of the ecclesial canon.
This dissertation systematizes the composer’s legacy of P. Chesnokov, creates
a chronological list of the artist’s works and suggests a genre typology, that classifies
the artist’s works by 9 parameters:
1. domain: sacred or secular;
2. method of performance: vocals only (sacred works), vocal and vocalinstrumental (secular works);
3. cast: choral a capella works (sacred) and choral (a capella and accompanied with
a piano) and vocal (accompanied with a piano) secular works;
4. acoustical structure: pitch-homogenous (sacred and a capella secular) and pitchvaried (secular vocal-instrumental) works;
5. gender cast: (sacred works for male choral, sacred and secular works for female
of child choral and for mixed choral, secular vocal-instrumental works for male
voices);
6. verbal text type: sacred works from canonical Scriptures and secular works from
author’s poetical texts and folk texts;
7. genre dedication: liturgical genres, church rites, paraliturgical genres, concert
works;
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8. genre type of composition: big cyclical works (All-night Vigil, Liturgy,
Requiem, Paraklesis, Nuptials), ensemble cyclical works (Postcommunion
concerts, Communions, Hymn to the Theotokos, Prokeimenons), individual
interchangeable (motets, stichirs, heirmoses etc.) and permanent hymns; choral
miniatures, lieders;
9. thematic material type: original works, remakes of church chants; remakes of
folk songs.
This dissertation defines the specifics of evolution of liturgy genres in P.
Chesnokov’s music as well as its main stages and causes. It introduces into scientific
practice such little-known cycles of P. Chesnokov as “Regular chant for the all-night
vigil” and “Divine Liturgy of John Chrysostom” hor. 50. On the basis of the
comparative analysis of three P. Chesnokov’s “All-night Vigil” cycles (hor. 21, hor.
44 and hor. 50) author makes a conclusion about semantic transformations in
principles of composer’s interpretation of the canonical text in his liturgical works,
which changes from solely concert towards more ascetical conception. Along with
methods of arrangement of the ecclesial theme, which save it’s archaic nature, P.
Chesnokov’s uses solely concert methods, firstly the through-composed dramaturgy
of the imagery and theme development, principles of pitchisation and contrast. The
junction of these fields after being fully introduced into the context of an ecclesial
customs, makes possible the seamless sounding of these works during divine services
and secular concerts alike.
The artistic personality of P. Chesnokov has been examined in the historical
and cultural context of the late XIX - 1st half of XX century, his role as the
significant individual of the Silver age has been denoted. The loyalty to the Orthodox
Christian cultural tradition has become a moral imperative of sorts for the private and
artistic life of the composer. This is why the research of the prominent role of P.
Chesnokov as a keeper of cultural traditions of sacred Orthodox musical art is an
important task for the modern musicology.
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Key words: P. G. Chesnokov, creative activity, Orthodox musical tradition,
liturgy genres, composing activity, All-night Vigil, New trend of ecclesial chant,
Orthodox religious and philosophical school of thought.

LIST OF PUBLICATIONS BY THE SUBJECT OF DISSERTATION:

1. Voskoboinikova V. V. Znamenny chants as the basis of the liturgical singing
system in Russia // Theoretical and practical issues of cultural studies :
collection of research papers / National Music Academy of Ukraine. Melitopol,
2008. Issue. 25. Part 3. P. 85–90.
2. Voskoboinikova V. V. Genre evolution of "All-night vigil" in the cultural and
historical development // Culture of Ukraine : collection of research papers /
Kharkiv State Academy of Culture. Kharkiv, 2013. Issue. 41. P. 276–284.
3. Voskoboinikova V. The genres of canonical orthodox music and their
interpretation in the works of the 17th – early 20th c. composers // Culture of
Ukraine. Series : Art Criticism : scientific papers / Kharkiv State Academy of
Culture. Kharkiv, 2015. Issue. 50. P. 124–132.
4. Voskoboinikova V. V. The Liturgy compositions of P. Chesnokov in the
context of interaction canonical and authorical principals in the cycle genres of
orthodox spiritual music // Scientific papers : Studios of musicology / Lviv
National Music Academy named by M. V. Lysenko. Lviv, 2015.
Issue. 35. P. 248–258.
5. Voskoboinikova V. V. The interpretation of the Christian symbolic in liturgical
genres of the orthodox music // Culture of Ukraine. Series : Art Criticism :
scientific papers / Kharkiv State Academy of Culture. Kharkiv, 2017. Issue. 56.
P. 45–56.
6. Voskoboinikova V. V. Composer's activity of P. Chesnokov: an attempt at system
periodization // Traditions and innovations of architecture and arts education:
Scientific papers : Ed. V. Y. Danylenka / Kharkiv State Academy of Design
and Arts. Kh, 2017. № 4. P. 111–116.
13

7. Voskoboinikova V. V. The znamenny chant as the essence and basis of
liturgical singing // Culture and information society of the XXI century :
proceedings of the Scientific Conference of young scientists, apr. 25-26, 2006 /
Kharkiv : KhSAC, 2006. P. 159–160.
8. Voskoboinikova V. V. Harmonization and creative work of the znamenny
chants in composer's activity // Culture and information society of the XXI
century : proceedings of the Scientific Conference of young scientists, apr.2425, 2007 / Kharkiv : KhSAC, 2007. P. 120–121.
9. Voskoboinikova V. V. Renascence of the performing traditions of spiritual
choral music in Ukraine at the turn of the XX–XXI centuries.// Culture and
information society of the XXI century : proceedings of the Scientific
Conference of young scientists, apr.23-24, 2009 : to the 80th anniversary of
the Kharkiv State Academy of Culture / Kharkiv : KhSAC, 2009. P. 125–126.
10.Voskoboinikova V. V. Dialogue of foreign national cultures in the genesis of
the znamenny chant (historical and philosophical aspect) // Culture and
information society of the XXI century : proceedings of the Scientific
Conference of young scientists, apr.19-20, 2012. / Kharkiv : KhSAC, 2012.
P. 125–126.
11.Voskoboinikova V. V. Genre evolution of "All-night vigil" in the cultural and
historical development // Culture and information society of the XXI century :
proceedings of the Scientific Conference of young scientists, apr. 18-19, 2013 /
Kharkiv : KhSAC, 2013. P. 117–118.
12.Voskoboinikova V. V. Sobornost as the essence and basis of the Orthodox
musical culture // Cultural studies and social communications: innovayion
strategies of development : proceedings of the International Scientific
Conference (November 26-27, 2015) / Kharkiv : KhSAC, 2015. P. 237–239.
13.Voskoboinikova

V. V.

Interaction

of

the

liturgical

genres

in

the

P. G. Chesnokov’s music works Culture and information society of the XXI
century : proceedings of the Scientific Conference of young scientists, apr. 2223, 2015 р. / Ministry of Culture of Ukraine, Kharkiv. state acad. culture,
14

national acad. Arts of Ukraine, Institute of Cultural Studies; [Ed.: V. М.
Sheyko] / Kharkiv, 2015. P. 75–76.
14.Voskoboinikova V. V. Interaction of secular and spiritual in cyclical genres of
Orthodox spiritual music of the end of XIX - beginning of the XX century //
Studios of musicology: proceedings of the Scientific Conference of young
scientists, feb. 25-26, 2015 / Lviv : National Music Academy named by M. V.
Lysenko, 2015. P. 20–22.
15.Voskoboinikova V. V. The development of Orthodox philosophical thought in
the XIX – beginning XX century. // Cultural studies and social
communications: innovayion strategies of development : proceedings of the
International Scientific Conference (November 24-25, 2016) / Kharkiv :
KhSAC, 2016. P. 244–246.
16.Voskoboinikova V. V. Philosophic-aesthetic views of Pavel Chesnokov as an
artist of the cultural age of the Silver Age // Culture and information society of
the XXI century : proceedings of the Scientific Conference of young scientists,
apr. 21-22, 2016 / Kharkiv : KhSAC, 2016. P. 103–105.
17.Voskoboinikova V. V. Interpretation of genre structural-semantic invariant
All-night vigil in the P. G. Chesnokov’s cycle "The main chants of the Allnight vigil" // Art and ways of his comprehension in the researches of young
scientists: Materials of the XVII International Science. conference of students
and post-graduate students / Kharkiv national Kotliarevskii university of arts;
Ed. М. Y. Borysenko / Kh. : Publishing House "Water Spectrum GMP", 2017.
P. 8 – 10

15

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………….18
Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Творча постать П. Г. Чеснокова у дзеркалі музикознавчої думки…..27
1.2. Стильові особливості та жанрова типологія творчості
П. Г. Чеснокова…………………………………………………………………..39
1.3. Композиторська спадщина П. Г. Чеснокова: досвід системної
періодизації…………………………………………………………………………55
Висновки до Розділу 1……………………………………………………………...67
Розділ 2. РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА 2-ї ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ
СТ. ТА ЇЇ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ У ПРАВОСЛАВНІЙ ДУХОВНІЙ МУЗИЦІ
СРІБНОЇ ДОБИ
2.1. Становлення та розвиток православної філософської думки
та її вплив на розвиток богослужбового співу………………………………...70
2.2. Відбиття релігійно-філософських ідей кінця ХІХ – початку ХХ ст. у
духовному та світському музичному мистецтві………………………………82
2.3. Кристалізація єдиної драматургічно-композиційної парадигми циклу
Всенощного бдіння в композиторській творчості: історичний аспект ……...97
2.4. Художньо-естетичні ідеї «нової церковної музики» в творчості
композиторів Нового напряму в духовному мистецтві Срібної доби………116
Висновки до Розділу 2…………………………………………………………….126
Розділ 3. ТВОРЧІСТЬ П. Г. ЧЕСНОКОВА: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
ЛІТУРГІЙНИХ ЖАНРІВ
3.1. Жанри Всенощного бдіння та Літургії у православній музичній традиції:
герменевтичні аспекти осягнення…………………………………………….130
3.2. Еволюція жанру Всенощного бдіння у творчості П. Г. Чеснокова
16

3.2.1 «Піснеспіви Всенощного бдіння» oр. 21: шлях до стильової
цілісності………………………………………………………………………..143
3.2.2. «Найголовніші піснеспіви Всенощного бдіння» ор. 44: синтез
сакральності та концертності………………………………………………….154
3.2.3. «Всенощне бдіння звичайного наспіву» та «Божественна літургія
Св. Іоанна Златоуста звичайного наспіву» ор. 50 як підсумок творчих пошуків
митця у царині православної хорової традиції……………………………….165
Висновки до Розділу 3…………………………………………………………….179
ВИСНОВКИ........................................................................................................183
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...189
ДОДАТКИ……………………………………………………………………....219

17

ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Невід’ємною складовою
сучасного вітчизняного культурного простору є відродження ролі релігійного
начала в суспільному житті, повернення до духовної традиції, насамперед –
православної. Саме тому важливим напрямом музичної науки сьогодення є
дослідження жанрово-стильових та змістовно-семантичних засад православної
духовної музики, її історичного шляху, специфіки церковного канону та
особливостей його філософсько-мистецької інтерпретації.
Спів за богослужінням – це особлива форма музичної культури, що
відрізняється від світської музики насамперед призначенням та духовним
навантаженням, а також своїм строєм, ритмом та мелодикою. Головна
особливість богослужбового співу полягає в тому, що він розглядається не як
мистецтво, а як аскетична дисципліна, як частина духовного життя та служіння
людини, в чому корениться його принципова відмінність від світської музики.
Оскільки звичайна людина у звичайному стані не може спілкуватись з вищим
духовним світом, люди з найдавніших часів використовували спеціальну
музику, щоб привести у відповідність зі світом горнім свій внутрішній світ.
Богослужбовий спів, таким чином, – це мова, на якій людина звертається до
Бога, вона, на ряду з іншими видами мистецтва (живопис, архітектура), є
найважливішим

засобом

трансляції

сокровенного

духовного

змісту

богослужіння та водночас – його емоційним підсилювачем. Протягом
тисячолітнього періоду свого розвитку православна духовна музика зазнала
впливу інонаціональних музичних культур (візантійської, західноєвропейської),
світської музики та народно-пісенної традицій.
Як відомо, основними формами православного богослужіння є Літургія та
Всенощне бдіння (як її обов’язкова частина), що стали підґрунтям формування
провідних жанрів православної духовної музики. Літургійне музикознавство як
особлива галузь наукового пізнання посідає місце на перехресті православної
теології, філософії та музичної науки.
18

Одним із найвидатніших духовних композиторів кінця ХІХ – 1-ї половини
ХХ ст. є Павло Григорович Чесноков (1877–1944), який у своїй творчості
узагальнив досягнення тисячолітнього розвитку православної хорової традиції.
Симптоматично, що останній великий твір композитора – ор. 50, складовими
якого є «Всенощне бдіння звичайного наспіву» та «Божественна літургія
Св. Іоанна Златоуста», – датовано трагічним для православної культури 1917
роком, який став нездоланою межею подальшого розвитку означеної традиції.
У радянські часи твори П. Г. Чеснокова з великим успіхом виконувались
за кордоном, а починаючи з 90-х років ХХ ст. відбулося справжнє відродження
творчої спадщини композитора на пострадянському просторі.
Утім, незважаючи на надзвичайну популярність творів композитора у
сучасній храмовій та концертній практиці, починаючи з 90-х рр. ХХ ст., суто
теоретичне осягнення особливостей композиторського стилю П. Г. Чеснокова
досі залишається актуальною проблемою сучасного музикознавства. Окремі
спостереження щодо цього містяться лише у дослідженнях останнього часу: у
монографіі Н. Гуляницької «Поэтика музыкальной композиции: Теоретические
аспекты русской духовной культуры ХХ века» [88], дисертаціях А. Ковальова
«Литургия в творчестве русских композиторов конца XVIII–XX веков» [135],
М. Нікушиної «Всенощное бдение: проблемы онто- и филогенеза музыкального
жанра» [212], Н. Середи «Жанровый канон православной Литургии (на
материале Литургий украинских и русских композиторов к ХІХ – нач. ХХ в.)
[262], О. Скобелевої «Мировоззренческие истоки русской хоровой культуры»
[266], а також поодиноких наукових статтях (прот. А. Нєфєдова [205], Л. Кравець
[142], Н. Кузіної [144], Д. Яковлевої [340], О. Борисової та Н. Погорелової [33],
О. Стахевича [283] та ін.). Але загалом аналізу творчості П. Г. Чеснокова надто
бракує

як

українському

музикознавству,

так

і

сучасним

виконавцям-

інтерпретаторам його геніальних творів.
Тож, попри величезне художньо-естетичне і загальнокультурне значення
та виконавську популярність композиторської спадщини П. Г. Чеснокова, ані в
українському, ані в зарубіжному музикознавстві дотепер немає самостійних,
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окремих наукових праць, спеціально призначених висвітленню творчої
діяльності П. Г. Чеснокова, розкриттю його ролі в історії православної музики
та її основних жанрів, а також компаративному аналізу його літургійних творів
різних років (насамперед у жанрі Всенощного бдіння).
Отже, актуальність обраної теми дослідження зумовлена:
– величезною значущістю православної духовної музики та її провідних жанрів
(Літургії та Всенощного бдіння) в сучасному культурному просторі;
– визначною роллю П. Г. Чеснокова як зберігача та продовжувача традицій
православного музичного мистецтва;
– практичною відсутністю наукових розвідок, спеціально призначених
творчій діяльності П. Г. Чеснокова та аналізу його художньої спадщини.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана на кафедрі теорії та історії музики Харківської державної
академії культури згідно з базовою науковою темою кафедри «Музика і
музикознавство в контексті світового культурного часопростору» та відповідає
комплексній темі науково-дослідної роботи ХДАК «Вітчизняна та світова
культура: історико-теоретичні аспекти» (Державний реєстраційний номер
0109000511). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради ХДАК
(протокол № 6 від 26 грудня 2014 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення
історичної ролі П. Г. Чеснокова у контексті православної музичної культури
ХІХ – 1-ї половини ХХ ст.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення низки
конкретних завдань, зокрема:
– окреслити основні етапи становлення та розвитку православної філософської
думки ХІХ – 1-ї половини ХХ ст. та її вплив на розвиток богослужбового співу;
– дослідити особливості віддзеркалення релігійно-філософських ідей початку
ХХ ст. у музичному мистецтві;
– висвітлити герменевтичний сенс літургійних жанрів православної музичної
традиції;
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– виявити особливості авторського інтерпретування канонічних жанрів
православної музики;
– охарактеризувати

художньо-естетичні

засади

творчої

діяльності

П. Г. Чеснокова в історико-культурному контексті ХІХ – 1-ї половини ХХ ст.
та виявити жанрово-стильові особливості його композиторської творчості;
– створити системну періодизацію композиторської спадщини П. Г. Чеснокова
та надати загальну характеристику основних етапів його творчої діяльності;
– виявити системний характер стильових трансформацій творчої діяльності
П. Г. Чеснокова та визначити жанрову типологію його композиторського
доробку;
– здійснити компаративний аналіз 3-х циклів «Всенощного бдіння» (ор. 21,
ор. 44, ор. 50) П. Г. Чеснокова та визначити специфіку еволюції літургійних
жанрів у творчості митця;
– ввести до наукового обігу маловідомі цикли П. Г. Чеснокова «Всенощне бдіння
звичайного наспіву» та «Божественна літургія Св. Іоанна Златоуста» ор. 50.
Об’єкт дослідження – музичне мистецтво православної традиції кінця ХІХ
– 1-ї половини ХХ ст.
Предмет дослідження – творча діяльність П. Г. Чеснокова в контексті
православної музичної культури кінця ХІХ – 1-ї половини ХХ ст.
Матеріалом дослідження є весь композиторський доробок П. Г. Чеснокова,
що містить понад 500 духовних та світських творів: Всенощні бдіння (ор. 21, ор. 44,
ор. 50), Літургії (ор. 15, ор. 16, ор. 24, ор. 42, ор. 50), Панахиди (ор. 12, ор. 30, ор. 39),
Молебень (ор. 46), концерти (ор. 40, ор. 41, ор. 43 ор. 45, ор. 49), цикли змінних
піснеспівів (ор. 17-20, ор. 22, ор. 25, ор. 47), світські хори (ор. 2, ор. 4, ор. 13, ор. 14,
ор. 28, ор. 29, ор. 31 -35, ор. 52, ор. 55), романси (ор. 1) тощо.
Методи дослідження. Наукові положення дисертації аргументовані на
рівні методології сучасного мистецтвознавства – історичного і теоретичного.
Методологія

дослідження

базується

на

використанні

сукупності

фундаментальних загальнонаукових методів та прийомів наукового пізнання
(зокрема історичного, культурологічного, системного та компаративного
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аналізу), а також спеціальних методів, притаманних історичному, теоретичному
та виконавському музикознавству (епістологічний, жанрово-стильовий аналіз
тощо).
Зокрема, у роботі використано:
– історичний підхід (історико-генетичний та історико-контекстний
методи),

що

дозволив

висвітлити

шляхи

еволюції

канонічної

православної музики, зокрема її літургійних жанрів, реконструювати
творчу біографію П. Г. Чеснокова, визначити його роль в історикокультурному контексті кінця ХІХ – 1-ї половини ХХ ст. та створити
системну періодизацію композиторської спадщини митця;
– системний

підхід,

що

дозволив

створити

жанрову

типологію

композиторського доробку П. Г. Чеснокова, виявити системний характер
стильових трансформацій його творчої діяльності, окреслити місце
літургійних творів в системі православного богослужбового співу;
– культурологічний підхід, що сприяв виявленню культуротворчої ролі
П. Г. Чеснокова в історії православної духовної музики та розвитку
Літургії як жанру музичного мистецтва;
– герменевтичний метод, що уможливив розкриття глибинного сенсу
літургійних жанрів православної музичної традиції;
– компаративний метод, що дозволив виявити змістовні трансформації в
інтерпретації П. Г. Чесноковим жанру Всенощного бдіння у його циклах
ор. 21, ор. 44, ор. 50, а також визначити відмінності між канонічними та
авторськими моделями літургійних творів.
До

спеціальних

методів

музикознавства,

застосованих

для

характеристики аналізованих творів (цикли Всенощного бдіння ор. 21, ор. 44,
ор. 50 та Літургії ор. 50), належать:
– метод жанрово-стильового аналізу, що дозволив виявити особливості
композиторського стилю П. Г. Чеснокова, розкрити жанрові та стильові
особливості розглянутих творів;
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– інтерпретаційний метод, що сприяв розкриттю специфіки авторського
трактування П. Г. Чесноковим жанрової моделі циклу Всенощного бдіння, а також
змістовних особливостей різних композиторських версій авторського прочитання
одного і того ж канонічного тексту;
– методи виконавського аналізу, що дозволили розкрити фактурновиконавські характеристики композиторського задуму в обраних творах.
Теоретичною базою дисертації є наукові праці в галузі:
– літургійного музикознавства, історії православної духовної музики
(С. Аверинцев [2], О. Александрова [3], В. Бойко [31], Д. Болгарський
[35], Ю. Воскобойнікова [58], Т. Владишевська [48], І. Гарднер [64-66],
Н. Герасимова-Персидська [72], Н. Гуляницька [88], С. Зверева [107],
М. Компанейський [140], В. Мартинов [175, 176], В. Металлов [188],
В. Медушевський [180-185], С. Осадча [215-219], М. Рахманова [242-246],
Н. Середа

[262],

С. Смоленський

[272-275],

О. Урванцева

[290],

О. Цуранова [314]);
– літургіки та теорії богослужбового співу (О. Голубцов [80], І. Дмитревський
[100], М. Кавасіла [120], архим. Кипріан (Керн) [130], І. Сахно [259],
М. Скабалланович [263-265], протопресв. О. Шмеман [336,337]);
– праці, присвячені життєвому шляху та творчій діяльності П. Г. Чеснокова
(О. Борисова та Н. Погорелова [33], Н. Гуляницька [88], К. Дмитревська
[99], Л. Кравець [142], Н. Кузіна [144], О. Ковальов [135], А. Нефедов
[205], К. Нікітін [207], С. Осадча [215], І. Сапунова [258], О. Стахевич
[284], О. Скобелева [266], Д. Яковлева[340]);
– історичного та теоретичного музикознавства (Б. Асаф’єв [17], Л. Мазель
[169, 171, 172], В. Москаленко [194], Є. Назайкінський [204], І. Польська
[229,230], В. Протопопов [236, 237], І. Пясковський [235], В. Редя [247],
Н. Савицька [255, 256], С. Скребков [267], А. Соколов [276], А. Сохор
[279, 280], І. Способін [281], В. Цуккерман [312], В. Холопова [305],
Ю. Холопов [302], Л. Шаповалова [330]);
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– жанрової специфіки музики православної Літургії та Всенощного Бдіння
(Н. Гуляницька [88], О. Ковальов [135], В. Медушевський [178, 185],
М. Нікушина [212], С. Осадча [216], В. Протопопов [236], Н. Середа [262],
О. Скобелева [266], О. Урванцева [290]);
– хорознавства та регентської діяльності (В. Булгаков [37], В. Васильєв [44],
Ю. Воскобойнікова

[58,

59],

В. Дановський

О. Ковін

[95],

[137],

Є. Кустовський [145], О. Нікольський [211], Н. Малько [173], Ю. Паїсов
[221], К. Птиця [234], П. Г. Чесноков [327]);
– філософії та естетики (М. Бердяєв [24, 25, 26], В. Бичков [39], Г. Гегель [6770], М. Гоголь [77], М. Громов [85], В. Зеньковський [109-112], О. Лосєв
[163],М. Лосський

[165],

А. Михайлов

[191],

І. Мейендорф

[186],

А. Хомяков [306], С. Франк [297], Ф. Шиллер [333], Ф. Шлегель [334],
В. Шестаков [332], Г. Шпет [338]);
– культурології (П. Гуревич [90], Ю. Лотман [167], В. Шейко [331]);
– історії та зокрема історії церкви (І. Власовський [49], Є. Голубинський [79],
М. Гордійчук [81], О. Карташев [125], І. Никитенко [208]);
– мемуарні твори (А. Гречанінов [83], М. Чайковський [315]).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є
першим в українській музикології спеціальним дослідженням, присвяченим
теоретичному осягненню творчої діяльності П. Г. Чеснокова як визначного явища
музичної культури кінця ХІХ – 1-ї половини ХХ ст.
У результаті здійснених розвідок вперше:
– визначено роль П. Г. Чеснокова в історико-культурному контексті кінця
ХІХ – 1-ої половини ХХ ст.;
– охарактеризовано
П. Г. Чеснокова

художньо-естетичні
та

виявлено

засади

жанрово-стильові

творчої

діяльності

особливості

його

композиторської творчості;
– створено

системну

періодизацію

композиторської

спадщини

П. Г. Чеснокова та надано загальну характеристику основних етапів його
творчої діяльності;
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– виявлено

системний

характер

стильових

трансформацій

творчої

діяльності П. Г. Чеснокова та визначено жанрову типологію його
композиторського доробку;
– визначено

специфіку

еволюції

літургійних

жанрів

у

творчості

П. Г. Чеснокова, окреслено її основні етапи та чинники;
– здійснено компаративний аналіз циклів Всенощного бдіння, створених
П. Г. Чесноковим;
– введено до наукового обігу маловідомі цикли П. Г. Чеснокова «Всенощне
бдіння звичайного наспіву» та «Божественна літургія Св. Іоанна
Златоуста» ор. 50;
Удосконалено:
– висвітлення герменевтичного сенсу літургійних жанрів православної
музичної традиції (насамперед Всенощного бдіння);
– висвітлення кристалізації єдиної драматургічно-композиційної парадигми
циклу Всенощного бдіння в творчості митців Нового напряму.
– розуміння особливостей авторської інтерпретації канонічних жанрів
Всенощного бдіння та Літургії;
Подальшого розвитку отримали:
– уявлення про розвиток православної філософської думки та її вплив на
духовну музику;
– наукова реконструкція творчої біографії П. Г. Чеснокова;
– характеристика музично-виразових атрибутів літургійних жанрів у
творчості композиторів Нового напряму.
Практичне значення результатів дослідження. Матеріали та висновки
дослідження можуть бути використані в подальших наукових розвідках щодо
проблем православного літургійного музикознавства, а також у виконавській та
педагогічній практиці (у вузовських курсах: «Історія та теорія музики», «Історія
української музики», «Історія хорового мистецтва», «Історія та теорія
виконавського мистецтва», «Духовна музика» тощо).
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Результати дослідження можуть застосовуватись у богослужбовій та
концертній практиці як допомога у здійсненні об’єктивної виконавської
інтерпретації та диригентського втілення духовної музики, а також у
вдосконаленні професійної підготовки музикантів (хорових диригентів).
Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась на
засіданнях кафедри теорії музики та фортепіано та кафедри теорії та історії
музики ХДАК. Основні положення та висновки дослідження були оприлюднені
на 12 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях серед них:
міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації:
інноваційні стратегії розвитку» (Харків, ХДАК, 2015; 2016); всеукраїнська
науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне
суспільство ХХІ століття» (Харків, ХДАК, 2006, 2007, 2009; 2012; 2013; 2015;
2016); всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців
«Музикознавчі студії» (Львів, ЛНМА, 2015), «ХХVІ Міжнародныя навуковыя
чытанні паяці Л. С. Мухарынскай» (Мінськ, Білоруська державна академія
музики, 2017); ХVІІ міжнародна науково-творча конференція студентів і
аспірантів «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих
науковців» (Харків, ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2017).
Публікації. За темою дисертації загалом здійснено 17 публікацій: з них 3
наукових статті у фахових виданнях, затверджених МОН України, 3 статті у
міжнародних наукометричних виданнях, а також 11 тез доповідей в збірниках
матеріалів наукових конференцій.
Структура дисертації. Дисертаційна робота зумовлена специфікою
об’єкта дослідження, логікою та послідовністю вирішення поставлених завдань
і складається зі Вступу, 3-х Розділів з підрозділами і короткими висновками,
загальних Висновків, Списку використаних джерел (347 позицій) та 3 Додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 246 сторінок, з них основного тексту –
174 сторінок.
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Розділ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Творча постать П. Г. Чеснокова у дзеркалі музикознавчої думки
Одним з найяскравіших представників православної духовної музики кінця
ХІХ – 1-ї половини ХХ ст. є Павло Григорович Чесноков (1877–1944).
Потомствений регент, композитор, викладач, диригент і просто православна,
глибоко віруюча людина, П. Г. Чесноков створив неперевершені зразки
духовних

творів,

що

відмічені

високим

релігійним

натхненням,

яке

супроводжувало все творче життя митця. «Не ставлячи за мету зовнішню
ефектність музики, Чесноков окриляв слова молитовних прохань і славословій
найпростішими мелодіями, які озвучені засобами чистої та досконалої гармонії.
Його музика чужа земних пристрастей, земна думка не проникає в глибину
простих і строгих співзвуч. Цей чудовий композитор осмислив церковну музику
як молитовні крила, на яких наша душа легко підноситься до престолу
Всевишнього», – цих слів після своєї смерті удостоївся геній хорової музики XX
століття в некролозі «Журналу Московської Патріархії» в квітні 1944 р. [206].
Численні (понад 500) духовні твори Павла Чеснокова за характером,
точністю висловлювання, внутрішнім знанням сутності церковної служби та її
християнським відчуванням є істинним надбанням хорового мистецтва і
прикрасою церковного богослужіння. 24 жовтня 2017 р. виповнилося 140 років
з дня народження митця, який народився в 1877 р. в Московській губернії в
сім’ї провінційного регента. Музичну освіту він здобув у Московському
Синодальному училищі (1886–1895), яке саме в той час було перетворено на
восьмирічний середній музичний заклад.
Нововведення та реформи в Синодальному училищі, яке очолював відомий
музикант, знавець церковної музики С. В. Смоленський, не замикалися лише на
навчальному процесі. Наукові та музично-естетичні ідеї, що впроваджувалися
С. Смоленським, стали відправною точкою в формуванні так званого «Нового
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напряму» в православній духовній музиці, який, в свою чергу, став вершиною
багатовікового розвитку богослужбового співу православної церкви1. Це був
потужний рух, духовний підйом, зліт композиторської думки, що породив
блискуче сузір'я авторів: О. Д. Кастальський (1856–1926), Вікт. С. Калінніков
(1870–1927),

О. В. Нікольський

(1874–1943),

М. Н. Толстяков

(1883–1958),

О. Т. Гречанінов (1864–1956), М. С. Голованов (1891–1953), С. В. Рахманінов
(1873–1943) та ін. Павло Григорович Чесноков був, по суті, одним з останніх
«синодалів», що складали славу названої школи до революції 1917 р., й одним з
небагатьох композиторів, які закінчили свій шлях на батьківщині.
Саме навчання в Синодальному училищі, яке готувало церковних
регентів, співаків та композиторів духовної музики, визначило та, можна
сказати, зумовило весь подальший творчий шлях митця. За словами
Г. Нефедова, Синодальне училище: «наділило його (П. Г. Чеснокова, – прим.
В. В.) серце імпульсом творчого пошуку витоків руського богослужбового
співу та надало йому серйозні знання з літургічного музикознавства, які він з
успіхом реалізував у хоровому богослужбовому співі» [206, с. 66].
П. Г. Чесноков був композитором та водночас диригентом-практиком.
Він майже завжди писав свої твори для конкретного хорового колективу чи
артиста-виконавця, саме тому його педагогічна та регентська діяльність
значною мірою зумовлює спектр жанрів композиторської спадщини.
Так, одразу після закінчення навчання юнак Чесноков починає викладати
у 2-му Сущевському та 4-му Рогожському міських початкових чоловічих
училищах в Москві (1895–1901), у Міщанському жіночому училищі (1896–
1905), а пізніше – в Єкатерининському інституті шляхетних дівчат в Москві
(1904–1918) [253]. Саме для дитячих та жіночих хорів цих навчальних закладів
ним було написано цілу низку світських та духовних піснеспівів: ор. 2, ор. 4,
ор. 14 (світські хори у супроводі фортепіано) та ор. 9 (Всенощне бдіння та
Літургія). З 1895 по 1904 р. Павло Григорович Чесноков активно працює у
1

Культуротворче значення цього напряму в цілому та діяльності московської композиторської школи
кінця XIX – початку ХХ ст. зокрема більш детально розкрито у наступних розділах дисертації.
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Синодальному училищі як помічник регента та викладач сольфеджіо та
церковного співу. Своє клопотання про прийняття молодого музиканта на цю
роботу С. Смоленський мотивував тим, що саме випускники училища можуть
стати його найкращими викладачами та продовжувачами традицій [142]
Свою регентську діяльність П. Г. Чесноков розпочинає у 1900 р.:
спочатку з хором при храмі Косми і Даміана в Шубіні, а з осені 1902 р. – з
аматорським хором церкви Святої Трійці «на Грязях». У своєму листі до
С. Смоленського він пише: «Хор зовсім самостійний, не від кого не залежний
(навіть від Церкви). Маленькі, але обов’язкові, внески членів хору складають
його капітал, що витрачається на нагальні потреби (покупка нот, чай під час
репетицій). Одна репетиція на тиждень. Винагороди немає» [253, с. 820]. Але
саме з цим колективом П. Г. Чесноков став відомий як славетний регент, та
саме робота з аматорським церковним колективом допомогла розкритися
композиторському таланту митця.
Авторитет П. Г. Чеснокова як видатного регента підтверджувався також
його діяльністю на літніх регентських курсах в Петербурзі (1911–1916), основаних
С. Смоленським, й активною участю у регентських з’їздах та духовних концертах,
що проводилися провідними колективами того часу. Павло Григорович
неодноразово виїжджав як регент на запрошення інших міст для диригування
духовними концертами (Харків, 1911; Нижній Новгород, 1914; Кінешма, 1925).
Показовим є й те, що саме Чеснокова запросили регентувати зведеним хором
єпархії в день інтронізації патріарха Тихона, яка відбулася 4 грудня 1917 р. в
Успенському соборі Московського Кремля [253].
Але весь цей час П. Г. Чесноков, будучи відомим та визнаним в
церковному колі композитором2, прагнув вдосконалити свої композиторські
навички та вміння. В різні часи він брав індивідуальні уроки з теорії музики та
композиції у М. Іпполітова-Іванова (1895–1900), С. Танєєва (1900–1905),
Г. Конюса (1902), О. Гречанінова. До свого вчителя та друга С. Смоленського він
значення та особливості духовної творчості композитора детальніше охарактеризована у подальших
підрозділах дисертації
2
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писав: «…мені в консерваторії вчитися не хочеться. Я вважав би за краще
приватні заняття <…>. Я би з радістю повторив гармонію та контрапункт <…>.
Тоді, можливо, вирішилися б мої сумніви: композитор я, чи ні. Чогось мені
бракує: знань, школи, можливо» [253, с. 817]. «Комплекс недовченості»
(Л. Кравець) не дає спокою митцеві, тому в 1913 р. П. Г. Чесноков на 36 році
життя вступає до Московської консерваторії, де відвідує лекції з історії музики,
гармонії, інструментовки та вивчає композицію в класі С. Василенка» [142]. В
1917 р. він закінчує консерваторію за класом «вільної композиції» з малою
срібною медаллю та званням «вільного художника [254, с. 480].
Події 1917 р. застали митця на вершині його слави. Маючи звання
дипломованого композитора, П. Г. Чесноков і далі присвячує себе хоровій
музиці – як церковній, так і світській. «Все життя відчуваючи в собі
композиторський дар, я написав багато творів <…>. Свою композиторську
діяльність я зосередив на хоровій роботі <…>. Все ж таки моєю улюбленою
справою була та залишається до нині диригентсько-хорова справа», – цитує
композитора Л. Кравець [142, с. 76].
20-ті роки ХХ ст. виявилися в творчому житті П. Г. Чеснокова –
хормейстера, диригента, регента – дуже плідними та різноманітними. Він
керував 2-м державним хором Московського Пролеткульту (1919–1922),
очолював Державну академічну хорову капелу (1922–1927), з якою приймав
участь в численних духовних та світських концертах, а також у державних
заходах і навіть в урочистих богослужіннях3. В 1919–1920 р. на замовлення
Московського Художнього Театру (МХТ) композитором було створено музику
до вистави «Каїн», задля постановки якого він спеціально організував
вокальний ансамбль, яким керував на прем’єрі, що відбулася 4 квітня 1920 р.
П. Г. Чесноков також був членом президіуму Спілки Працівників Мистецтва та
членом журі, що приймали твори до друку у видавничому підрозділі
3

30 травня – 3 червня 1923 капела приймала участь у Панахиді, Заупокійній Літургії та
відспівуванні відомого архідиякона К. Розова; 26 січня 1924 р. капела співала при труні
померлого В. Леніна; 12 квітня 1925 р. Капела приймала участь у відспівуванні Патріарха
Тихона.
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Музичного відділу Наркомпроса [254]. Одночасно (1920–1928) П. Г. Чесноков
працював як регент з хором церкви Василія Кесарійського (на ТверськійЯмській вулиці) ‒ невеликим, але постійним колективом, що співав за
недільними і святковими богослужіннями та приймав участь у деяких духовних
концертах разом з Державною Академічною капелою.
Подальшого плідного розвитку у 1920-1930-ті роки знаходить і
педагогічна діяльність П. Г. Чеснокова. В серпні 1920 р. він приймає
запрошення М. Іпполітова-Іванова та займає посаду викладача теоретичних
дисциплін в Московській консерваторії, де з 1924 р. починає працювати зі
студентським хором, а з 1925 р. ‒ читати нову навчальну дисципліну «Наука
про хор». У 1926 р. Павло Григорович був затверджений в званні доцента
інструкторсько-педагогічного факультету Московської консерваторії за курсом
«Наука про хор».
Квінтесенцією його педагогічної діяльності стала науково-методична
праця «Хор та керування ним», що узагальнила великий професійний досвід
митця, і виданню якої передувала багаторічна історія підготовки та системнотеоретичного осмислення матеріалу. Ще в 1912 р. П. Г. Чесноков написав
невелику брошуру «Нотатки регента», що складалася з шістьох частин ‒
шістьох

нотаток-роздумів.

Перші

три

були

присвячені

функціям

та

характеристикам регента та його помічника (підрегента). П. Г. Чесноков
акцентує увагу на необхідності достатньої музичної освіти керівника хору, а
також на побудуванні дружніх взаємин і творчого поразуміння як між
співаками хору, так і між регентом та півчими. «Регенту необхідне постійне
розширення свого музичного кругозору, а також наявність диригентського
таланту та володіння прийомами диригування» [205, с. 87]. «Регент повинен
любити співаків і бути любимим ними, повинен бути авторитетом для співаків
навіть у повсякденному житті як обдарований більш широкими духовними
дарами», – цитує П. Г. Чеснокова диякон Андрій Нефедов.
Наступні три розділи брошури автор присвячує роздумам про навички й
вміння хорового співака та основні критерії та аспекти роботи з хоровим
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колективом. П. Г. Чесноков акцентує, що співакові потрібно добре володіти
знаннями сольфеджіо та теорії музики, вміти аналізувати хорову партитуру та
володіти основами постановки голосу. Одним з найважливіших критеріїв вибору
співака П. Г. Чесноков вважає музичну обдарованість: «при формуванні складу
хору слід звертати більшу увагу <…> на музичну чуткість та обдарованість
кожного окремого співака <…>. Слід віддавати перевагу співакові з невеликим
голосом, але обдарованому, ніж співаку з великим голосом, але бездарному» [205,
с. 89]. Автор також надає визначення понять «хор», «тип та вид хору», говорить про
відтінки звучності та тонкого нюансування в хорі, тобто окреслює основне коло
питань, що пізніше (у значно розширеному вигляді) увійдуть до книги «Хор и
управление им». Авторський погляд на співвідношення двох зазначених праць
висловив сам П. Г. Чесноков, який, завершуючи роботу над останньою, підкреслив:
«Цю брошуру («Нотатки регента») я розглядаю як передчуття книги» [205, с. 91].
Книга «Хор та керування ним», робота над якою велася автором упродовж
1917‒1929 рр., була видана лише у 1940 р., зустрівши великі перепони у зв’язку зі
своєю аполітичністю. Це був перший в історії музичної науки труд, що піднімав
питання хороуправління. Як слушно зауважив К. Птиця у передмові до видання
1961 р., «В книзі Чеснокова можна знайти немало неточних, далеко неповних та
не завжди вірних визначень, змішування понять в описанні виконавських
можливостей хорового колективу та його організації» [327, с. 17]. Але сам автор
не вважав свою книгу вичерпною: «Я зовсім не претендую на те, що мені вдалося
повністю

розв’язати

всі

окреслені

в

праці

питання

хорознавства

та

хороуправління. Висвітливши ці питання взагалі, я закликаю нове диригентське
покоління прийняти участь у подальших розвідках <…>. В пропонованій книзі не
слід шукати строго наукових положень. Моєю метою було закріпити та
систематизувати досягнуте багаторічною практикою» [327, с. 19].
Підсумовуючи вищесказане, дисертант дійшов висновку про те, що
формування творчої особистості П. Г. Чеснокова відбувалася в нелегких умовах
постійних змін як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Народившись в сім’ї
сільського регента, Павло Григорович зумів досягнути великих професійних висот
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завдяки своїй наполегливості, постійному бажанню вчитися та розвиватися,
вмінню аналізувати свої досягнення і помилки та сміливості в освоєнні нових
знань та сфер професійної діяльності.
Яскравим підтвердженням цього є висока оцінка П. Г. Чеснокова його
сучасниками,

засвідчена

зокрема

під

час

святкування

ювілею

митця

тридцятиріччя його композиторської та регентської діяльності. Цей ювілей
відомий на той час композитор, регент, диригент та викладач святкував двічі: в
1925 р. у церковному, а в 1926 р. у світському колі. За свідоцтвом Л. Кравець, в
особистому архіві П. Г. Чеснокова збереглося понад 40 листів з вітаннями від
регентів, духовенства, мирян та друзів, які бажали висловити свою подяку та
«вшанувати музичні труди Чеснокова» [142, с. 78]. У своїх спогадах,
надрукованих у виданому в Нью-Йорку в 1974–1975 рр. «Новому журналі»,
історик та письменник В. І. Алексєєв (сучасник П. Г. Чеснокова) так описує
святкове богослужіння на честь митця: «Обідня в день ювілею почалася в десять.
Я прийшов о дев'ятій і насилу пробрався тільки до середини храму. Головне
торжество повинно було статися під час молебню, але й обідня була дуже
урочиста. Служило декілька архієреїв, співав соборний хор московських церков
у 150 чоловік <...>. Після першої години дня крізь натовп почали пробиратися
могутні мужі – московські протодиякони. Відслуживши в своїх парафіях, вони
поспішали до молебню <...> вийшло одинадцять пар, двадцять два кращих
протодиякона <...> слідом за цим здалося, що стіни собору розступилися, і на
тих, хто молиться, хлинув океан звуку, наростаючи з самої неймовірно низької
октави, все сильніше та ширше <...> двадцять два протодиякона виголошували
многоліття. Підхопили його 150 осіб хору <...>. Многоліття <...> спеціально для
Чеснокова написав Кастальський» [254, с. 487–488]
Теоретичне осягнення композиторської та виконавської діяльності
П. Г. Чеснокова починається ще за життя митця. В першому десятиріччі ХХ ст.
духовні твори композитора активно видаються та виконуються, відгуки та
рецензії на них друкуються майже в кожному номері відомого на той час серед
регентів журналу «Хорова та регентська справа». Сучасники відмічали, що
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«Чесноков, як композитор духовно-музичних творів, має репутацію далеко не
посереднього працівника в даній сфері» [307, с. 63]. У наступних випусках
надруковані рецензії на опуси 17, 18, 19, 20, 22, які характеризуються як
«капітальний внесок в духовно-музичну літературу» [308, с. 150]. Про ор. 20
(Прокімни) написано, що «ці твори належать до того щасливого періоду
творчості, коли майже все, що виходило з-під пера майстра, становило цінний
внесок в нашу духовно-музичну літературу. Глибоке проникнення в духовні
древні церковні мелодії, ясна, чиста і красива гармонія, чудове знання хору і
вміння використовувати його ефекти, – ось достоїнства п. Чеснокова, як
композитора» [309, с. 314, 237]. Піснеспіви Всенощного бдіння ор. 21 віднесені
до «прекрасних творів п. Чеснокова, що завжди з задоволенням слухаються та
приносять справжню насолоду» [309, с. 237].
Яскравим

підтвердженням

великої

популярності

та

виконуваності

П. Г. Чеснокова як композитора є, зокрема, стаття О. Нікольського «Духовные
концерты и их задачи». Говорячи про гармонізації давніх розспівів Чеснокова,
автор статті зауважує, що композитор «нібито вишиває яркими фарбами
мелодичні візерунки. З кожної мелодії він видобуває приховану в ній красу та
самобутність та втілює в нові та свіжі форми; не просто стилізує, а справді
творить. Він не прагне підкреслити візантизм основного мотиву, з його
суворістю і стриманістю особистих переживань, а шукає для нього нового
вираження в багатстві і сміливості сучасних засобів музичного мистецтва» [210].
Саме тому, на думку О. Нікольського, оригінальні твори П. Г. Чеснокова та його
гармонізації стародавніх розпівів є схожими за своїм характером, мають спільні
риси в принципах голосоведіння, в гармонічному та драматургічному планах.
Всі його твори звучать в хорі дуже соковито і співаються легко, незважаючи на
складність фактури. Композитор дуже вдало використовує художні засоби
великого хору. «Писати інакше – є вже свого роду компроміс, а піти на нього –
художнику нелегко; тож зрозуміло, що і п. Чесноков не відмовляється від
можливості широко використовувати багаті засоби великого хору. Твори
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п. Чеснокова є одними з кращих, що є у нас в цьому роді», – підсумовує
О. Нікольський [там само].
За радянські часи духовна творчість композитора, з відомих причин,
перестає бути об’єктом дослідження. Тож, праці авторів цієї доби (зокрема,
таких, як К. Птиця та К. Дмитревська), цілком присвячені світському
мистецькому доробку П. Г. Чеснокова. Так, К. Птиця у книзі «Майстри
хорового мистецтва Московської консерваторії» [234] висвітлює деякі факти
творчої біографії митця в радянський період, а саме його викладання в
Московській консерваторії, принципи роботи з хоровим колективом студентів,
спогади сучасників. К. Дмитревська присвячує свою статтю «Павло Григорович
Чесноков» [99] в книзі «Російська радянська хорова музика» аналізу світських
хорів митця. Дослідниця детально розкриває принципи драматургії і композиції
в творах митця, характеризує гармонію, мелодику, ритміку та засоби
виразності, які притаманні стилю композитора, аналізує особливості хорового
письма та використання П. Г. Чесноковим можливостей хору як інструменту
людських голосів [99].
Загалом, на думку дисертанта, існуючий корпус досліджень, присвячених
творчій діяльності П. Г. Чеснокова, можна систематизувати за хронологічними
(праці, створені протягом певних історичних періодів) та проблемно-тематичними
(праці, пов’язані з розглядом різних аспектів творчості) параметрами.
Окрему групу досліджень творчості П. Г. Чеснокова займають невеликі
статті публіцистичного характеру (архимандр. М. Веретенников [15], Н. Кузіна
[144], К. Нікітін [207], А. Муратов та Д. Іванов [200], І. Сапунова [258],
Л. Кравець[142], Г. та А. Нефедови [205, 206]). Видані здебільшого в
різноманітних православних журналах та газетах, вони надають загальний опис
творчості митця, цитуючи одна одну. Найбільш фундаментальними з них є
статті Л. Кравець та А. Нефедова, надруковані у збірці наукових статей «Праці
Московської регентсько-співочої семінарії». Л. Кравець надає достатньо
повний опис біографії П. Г. Чеснокова, посилаючись на архівні документи та
дореволюційні періодичні видання [142]. Стаття А. Нефедова [205] присвячена
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науковій праці П. Г. Чеснокова «Хор та керування ним» [327], а також першому
варіанту його методичного твору «Нотатки регента».
Іншу групу досліджень складають фундаментальні роботи з історії та
теорії богослужбового співу, що висвітлюють шляхи еволюції канонічної
православної музики, зокрема її літургійних жанрів (у тому числі в творчості
митців Нового напряму). Творчість П. Г. Чеснокова в цих працях розглядається
переважно оглядово як одна з багатьох складових.
В. Мартинов у книзі «Історія богослужбового співу», призначеної для
слухачів духовної академії, аналізує розвиток богослужбового співу «від Старого
Завіту до початку ХХ ст.» [175]. Богослужбовий спів трактується автором як окрема
аскетична дисципліна, що виокремлена від музичного мистецтва загалом. Постать
П. Г. Чеснокова в цій праці розглядається в контексті творчої діяльності
Петербурзької та Московської композиторських шкіл.
Книга А. Преображенського «Культова музика в Россії» [232] присвячена
історичному розвитку церковного співу від прадавніх часів до початку ХХ ст.
Матеріал дослідження викладений у популярний формі та не завжди підкріплений
цитатами та посиланнями на джерела. Найбільш репрезентованим в книзі є
останній період історії (від поч. ХІХ ст. до 1917 р.), у висвітлинні якого докладно
розкрито риси творчої діяльності композиторів Московської школи.
Фундаментальне
православного

дослідження

церковного

співу

В. Металлова
в

Россії»

«Очерки

[188]

з

історії

висвітлює

історію

богослужбового співу християнської церкви, акцентуючи увагу на творчості
митців

Петербурзької

композиторської

школи.

Цей

розгорнутий

труд

ґрунтується на величезній бібліографічній базі, що містить значну кількість
рукописних пам’ятників співочої культури.
Однією з базових в історичному музикознавстві дослідницькою працею є
книга І. Гарднера «Богослужбовий спів Русської Православної Церкви» в 2-х
томах [65, 66], так само присвячена вищеозначеному періоду розвитку
церковного співу. Особлива увага в ній приділяється питанням «літургійної
природи» (за І. Гарднером) церковного співу. Особистий погляд автора на
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православну музичну культуру та композиторську творчість ґрунтується на
аксіологічному підході до них крізь призму канонічної традиції.
В монографії Н. Гуляницької «Поетика музичної композиції. Теоретичні
аспекти російської духовної музики» [88] розглянуто духовну творчість
композиторів кінця ХІХ – 1-ї половини ХХ ст. насамперед представників Нового
напряму. В книзі аналізуються духовно-музичні композиції багатьох відомих
митців зазначеної доби, в тому числі П. Г. Чеснокова; висвітлюється музична
мова, образно-смисловий стрій, а також засоби й підходи втілення принципу
єдиної драматургії духовних творів в концертній та церковній практиці.
Розглядаючи історичні аспекти становлення літургійного музикознавства,
слід окремо виділити багатотомне видання «Російська духовна музика в
документах та матеріалах» [249–254]. Особливе значення для наукового
дослідження творчої діяльності П. Г. Чеснокова та його мистецького оточення
мають такі складові цього видання як: «Синодальний хор та училище
церковного співу» (том 2, книга 1), [250], «С. В. Смоленський та його
кореспонденти» (том 6, книга 2) [253], «Російський православний церковний
спів у ХХ сторіччі: радянський період» (том 9, книга 1, частина 1) [254], що
містять

значну

кількість

архівних

матеріалів,

епістолярну

спадщину

П. Г. Чеснокова, а також відгуки сучасників композитора про його творчість.
Дослідження будь-якого митця неможливе без занурення у загальну
проблематику історичного та теоретичного музикознавства, перш за все
фундаментальних питань жанру, стилю, характеру та сенсу творчої діяльності,
авторського самопізнання. Базовими дослідженнями, що окреслюють коло
вищезазначеної проблематики є фундаментальні труди В. Медушевського
«Інтонаційна форма музики» [178], М. Михайлова «Стиль в музиці» [191],
Є. Назайкінського «Стиль та жанр в музиці» [204], І. Польської «Камерний
ансамбль:

Історія,

теорія,

естетика»

[229],

Н. Савицької

«Хронос

композиторської життєтворчості» [256], А. Сохора «Естетична природа жанру в
музиці» [280], Л. Шаповалової «Рефлексивний художник. Проблеми рефлексії в
музичній творчості» [330] тощо.
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На початку ХХІ ст. в музикознавстві відроджується інтерес до проблем
духовної музики та її персоналій. Захищається ціла низка змістовних
дисертацій, присвячених проблемам богослужбового співу, його витокам та
сучасному стану, окремим жанрам та персоналіям. Серед них – дисертації
О. Скобелевої «Світоглядні витоки російської хорової культури» [266], В. Реді
«Інтегративні поцеси у російській музичній культурі кінця XIX – початку ХХ
століть» [247], С. Хватової «Російський духовний концерт другої половини ХХ
ст.» [299], О. Урванцевої «Прояв авторського начала в канонічних жанрах
російської духовної музики межі ХІХ – ХХ ст.» [290], М. Нікушиної
«Всенощне бдіння: проблеми онто- та філогенеза музичного жанру» [212],
А. Ковальова «Літургія в творчості російських композиторів кінця XVIII – XX
століть. Специфіка жанру та організація циклу» [135] тощо.
Особливо
проблематики

підкреслимо
харківських

суттєвий

внесок

музикознавців,

до

зокрема

розвитку
дисертації

зазначеної
В. Бойка

«Секуляризація православної духовної хорової музики в російській та
українській

культурі

ХVІІ

–

ХХІ

ст.»

[31],

І. Сахна

«Візантійський

богослужебний спів на сучасному етапі: співвідношення усної та письмової
традицій» [259], Н. Середи «Жанровий канон православної Літургії (на матеріалі
Літургій українських та російських композиторів к. ХІХ – поч. ХХ ст.) [262],
О. Цуранової «С. В. Смоленський та новий напрям у російській духовній музиці
кінця XIX − початку XX століть» [314], О. Александрової «Вокально-хоровий
стиль Г. Свиридова: взаємодія світського та релігійного аспектів»[3], В. Міхно
«Феномен Н. Толстякова в контексті української музичної культури ХХ
сторіччя» [192], монографія Ю. Воскобойнікової «Регентська діяльність у
сучасній православній культурі» [58] тощо.
З дисертаційних досліджень далекого зарубіжжя слід зазначити працю
американського науковця Джеймса Ендрю Кейта (James Andrew Keith) «Pavel
Chesnokov's Op.45, In Days of Battle: A New Publication and Conductor’s Analysis»
[346] («Павло Чесноков, Op.45, „Во дні брані“: нова публікація та диригентський
аналіз», – пер. мій В. В.), виконану в Університеті Північної Кароліни у
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м. Грінсборо та присвячену висвітленню життєвого шляху П. Г. Чеснокова та
виконавському аналізу його концертного опусу № 45 «Во дні брані».
На початку ХХІ ст. підвищення інтересу до музики П. Г. Чеснокова
супроводжується низкою нотних перевидань духовних творів митця, серед яких
слід виокремити декілька збірок видавництва православного центра «Живоносний
істочник». У вступних статтях до них, написанних О. Наумовим [320–324], не
лише розкрито історію написання та видання творів, що друкуються, але й надано
загальну характеристику творчості композитора. В цьому контексті слід також
зазначити статтю О. Стахевича «Духовна музика П. Г. Чеснокова» [283], що є
передмовою до нотного видання «Православна духовна музика. П. Г. Чесноков.
Вибрані хорові твори» [284] і у якій автор аналізує змістовні та виконавські
аспекти творчості митця.
Отже, попри величезне художньо-естетичне і загальнокультурне значення
та виконавську популярність композиторської спадщини П. Г. Чеснокова, ані в
українському, ані в зарубіжному музикознавстві дотепер немає самостійних,
окремих наукових праць, спеціально призначених висвітленню творчої
діяльності П. Г. Чеснокова, розкриттю його ролі в історії православної музики
та її основних жанрів, а також компаративному аналізу його літургійних творів
різних років (насамперед Всенощного бдіння).
1.2. Стильові особливості та жанрова типологія творчості П. Г. Чеснокова
Проблематика, пов’язана з категоріями стилю та жанру, посідає одне з
центральних місць у сучасному музикознавстві. Є. Назайкінський надає таке
визначення категорії стилю: «Стиль – це особлива властивість музичних явищ
<…>, що дозволяє в музиці почути, відгадати, визначити того, чи тих, хто її создає
або виконує» [204, с. 17]. При цьому, як підкреслює М. Михайлов, «у стилі
проявляється суспільно-історично обумовлена спадкоємність світосприйняття та
мислення у його специфічному художньо-образному зламі. Вона наблюдається у
сталості узагальнюючих стильових ознак, що поєднується у відносно стійку
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систему» [191, с. 49]. Поняття стилю багаторівневе. Являючи собою системно
організований об’єкт, воно підрозділяється на ряд стильових рівнів, що, в свою
чергу, містять відповідні підсистеми, які обумовлені різними факторами: часом,
епохою, належністю до естетичного напряму чи течії, школою, національними
культурними традиціями, індивідуальною творчістю митця [191, с. 117].
Тож, можемо виділити основні категорії стильової системи: історичний
стиль, як найбільш широка за масштабом категорія, що узагальнює значне коло
музично-художніх явищ в межах тривалого відрізку часу; стиль напряму, що
передбачає єдність художньо-естетичних принципів певного кола митців та
співвідноситься

з

поняттями

«школа»;

індивідуальний

стиль, який є

передумовою формування та одночасно втіленням колективних стилів.
Індивідуальний стиль (або індивідуальна творча манера) – це наявність у
різних творах одного композитора певних рис, що повторюються (стильових
елементів), певної «одноманітності». В той же час, індивідуальний стиль
композитора не залишається незмінним протягом його творчого життя, він
розвивається, еволюціонує і може суттєво вирізнятися у пізній період творчості
у порівнянні з більш ранніми, а тому у межах індивідуального стилю виділяємо
ще один рівень – стиль різних етапів творчого шляху композитора. Зазначимо,
що видатною українською музикознавицею Н. В. Савицькою започатковано
самостійний дослідницький напрям, пов'язаний зі специфікою вікових аспектів
композиторської життєтворчості [256].
Отже, можна сказати, що індивідуальний стиль – це почерк, тобто
відмінні характерні риси, які проявляються в самому тексті твору, в його
організації, у відборі засобів музичної мови. Стиль служить впізнанню Творця –
автора в широкому сенсі слова. Індивідуальний стиль в музиці, як і в інших
видах мистецтва, є (за знаменитим висловом Бюффона: «Стиль – це людина»4)
проявом творчої індивідуальності, неповторного духовного світу та характеру
особистості, що створює музику або інтерпретує її.
4

Нагадаємо, що Жорж Луі Леклерк де Бюффон (1707-1788) уславлений французький вчений-

енциклопедист, філософ, натураліст, математик. Фраза, що стала крилатою, містилася в його
«Міркуванні про стиль», яке Бюффон виголосив з нагоди свого обрання до Французької академії.
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Індивідуальний стиль П. Г. Чеснокова відзначається відкритістю у
вираженні релігійного почуття, емоційною глибиною, шляхетністю та
вишуканістю. «Православна людина, Чесноков з дитинства збагнув значення
хорового співу в храмі, розуміючи, що хор — це серце та вуста людини, що
молиться. Як церковний композитор він служив Богу та людям з радістю, він
залучав людей, що моляться у храмі, до співслужіння Богові разом з собою
засобами своєї музики, і це було добровільне служіння, що зветься
натхненням», – підкреслює Л. Кравець [142].
Як

справедливо

зазначає

О. Г. Стахевич,

творам

П. Г. Чеснокова

притаманна перш за все лірична образність, – на відміну від «суворого
аскетизму» стилю Д. Кастальського. Будучи чудовим майстром хорової
обробки, композитор створював піснеспіви на основі давніх церковних
розспівів – знаменного, грецького, київського, болгарського тощо. В тім, на
думку вченого, П. Г. Чесноков, навідміну від Кастальского, «…не уникнув
впливу сучасної йому професійної музики. Так, улюбленим його акордом стає
нонакорд, що звучить світло і яскраво. Тут аналогія з „тристанівським“ акордом
Вагнера або „прометеївським“ акордом Скрябіна». [283]
Підтримуючи думку О. Г. Стахевича, не можна погодитись з оцінкою
творчості П. Г. Чеснокова академіком Б. Асаф’євим: «відмінно звучать хорові
твори П. Г. Чеснокова, але всі вони поверхневі і бідніші за змістом ніж хори
Кастальского. Стиль Чеснокова – це лише пишне ремесло» [18, С. 25.].
Напроти, богослужбова та концертна практика підтверджує, що хоровим
творам митця притаманне глибинне розуміння специфіки церковних жанрів та
зв’язку богослужбових текстів з музикою, його піснеспіви вирізняються щирим
емоційним вираження релігійних почуттів засобами музичної мови.
П. Г. Чесноков належав до так званого Нового напряму духовного
мистецтва, який ставив собі за мету пошук нових засобів вираження
традиційної

церковної

музики.

Як

представник

Синодальної

школи,

П. Г. Чесноков втілює у своїй творчості її найважливіші настанови.
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Насамперед, це стосується виключно поважного ставлення композиторів
означеного напряму до гласової мелодії знаменного, київського, грецького,
болгарського та інших розспівів, яка стала основою численних гармонізацій та
авторських перекладень. Шляхом ретельного вивчення закономірностей давніх
розспівів, у творчості О. Кастальського, О. Гречанінова, П. Г. Чеснокова та
інших композиторів означеного напряму були винайдені принципи стильового
співвідношення між смислом молитви, давньою монодією та багатоголосною
фактурою.
Спираючись на дослідження Н. Гуляницької та особистий аналіз
духовних творів П. Г. Чеснокова дисертантом підсумовано стильові настанови
та надбання митця. Провідними принципами звуковисотної організації у творах
композиторів Синодальної школи, зокрема у творчості П. Г. Чеснокова, стали:
– використання справжніх давніх розспівів або мелодико-ритмічних структур, що
відтворюють характер їх звучання своїм поступовим рухом у вузькому диапазоні;
– темброінтонування, тобто проекції первинної церковної мелодії на різні
голоси хорової фактури, які забезпечують фактурно-темброву варіантність;
– комплементарний принцип фактурного викладу, який запобігає наскрізному
чотириголоссю;
– усвідомлення ролі унісонів, октавних подвоєнь як уособлення вселенської
гармонії, їх використання в особливих випадках для підсилення виразовості
тексту, контрасту одноголосної та багатоголосної фактури тощо;
– несиметричні синтаксичні конструкції, які залежать від розміру та характеру
словесної строфи;
– залежність щільності фактури від драматургії образного розвитку;
– уведення елементів псалмодії до багатоголосної фактури.
Метою

композиторських

пошуків

у

ладогармонічній

сфері

стало

відтворення структури монодійного ладу в багатоголосній фактурі. «У гласовому
діатонічному середовищі горизонталь та вертикаль осмислюються як певний
однорідний звукоряд, і гармонія, не викривляючи наспіву, не підпорядковуючи
його своїй владі, розкриває його художній потенціал, різнобічно виявляючи його
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внутрішні ресурси», – підкреслює Н. Гуляницька [88, с. 59]. Гармонія, таким
чином, осмислюється як сукупність горизонталі та вертикалі та відзначається
використанням діатоніки, церковних (розщеплених) ступенів ладу, плагальних
зворотів, варіабельних устоїв, розосередженої тоніки, відмовою від традиційної
функціональної

послідовності

(T–S–D–T),

залежністю

гармонійного

оформлення від повторності/неповторності строф.
У творчості П. Г. Чеснокова вірність канону поєднується із прагненням
надати композиції динамічності та наскрізного розвитку, що може виражатися
(в ладовому аспекті) в епізодичному застосуванні контрасту діатоніки та
хроматики, модальності та тональності, техніки темброінтонування. Гласова
мелодія часто виконує функцію cantus firmus.
Основою ладотональної стилістики композитора є:
– мажор та мінор з варіюванням ступенів верхнього тетрахорду;
– осмислення мелодії як квінтесенції ладової інтонаційності;
– осмислення гармонії як виразового засобу, оригінального кольору, здатного
підкреслити смислові акценти;
– застосування розширеної тональності (мажоро-мінорних структур);
– образно-виразова роль раптових модуляцій.
П. Г. Чесноков, як і інші представники Нового напряму церковної музики,
сприймав хор як оркестр людських голосів. Саме тому, в духовних творах
митця

особливого

значення

набули

принципи

тембрової

організації,

детерміновані насамперед загальним філософсько-релігійним світосприйняттям
композитора, його картиною світу та її музично-естетичним віддзеркаленням.
До найважливіших стильових ознак творчості П. Г. Чеснокова в тембровофактурній сфері належать:
– застосування технік темброінтонування;
– символічне використання антифонів, що відображують тембровий рух у просторі;
– герменевтичне осягнення акордового викладу, який втілює ідею собору;
– семантичне застосування церковних педалей, ісонів – символів набуття
тверді, опори, віри;
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– герменевтичне трактування лінеарного руху голосів як уособлення
численних, неповторних шляхів до Богу;
– семантичне значення сольного співу як смислового акценту у хоровій партитурі.
В аспекті формотворення авторський стиль П. Г. Чеснокова також має
стійкі атрибути:
– композитор за допомогою музично-виразових засобів (темброінтонування,
зіставлення різних груп голосів, гармонічних засобів) зберігає принцип строфи;
– згладжування меж строф шляхом варіювання кадансових зворотів та завдяки
наявності мелодико-тематичних арок;
– подолання статичності канонічної форми шляхом техніки темброінтонування,
зміни фактурної щільності, гармонічного оздоблення тощо;
– супроводжування основної форми твору формою другого плану.
Крім того, П. Г. Чесноков, як справедливо зазначає О. Г. Стахевич,
блискуче використовував у своїх творах можливості вокальних голосів та
техніку співу, що була притаманна виконавцям початку ХХ ст. «Використання
низьких «грудних» альтових та сопранових тембрів у поєднанні зі звучанням
чоловічих голосів створює характерний «хоровий» тембр, що притаманний
творам О. Архангельського (1846–1924) або – ще раніше – Д. Бортнянського
(1751–1825), у творах яких сопранові та альтові партії виконувались чоловічим
фальцетом, згідно практиці Придворної співочої капели» [283] В той же час,
широкий диапазон партій, їх багатофункціональність, комплементарність
створюють значні виконавські проблеми та потребують неабияких навичок від
хорового колективу.
Переважна більшість творів П. Г. Чеснокова написана для виконання
хором (a capella чи у супроводі фортепіано) або сольним голосом (у супроводі
фортепіано),

тобто

вокальна

(вокально-хорова)

домінанта

творчості

П. Г. Чеснокова є визначальною ознакою його стилю. Нечисленні «світські»
інструментальні та вокально-інструментальні твори великої форми («Увертюра на
російські теми», опера «Купець Калашніков», поема «Потоп» для соло, хору та
оркестру), про які, зокрема, згадує Н. Кузіна [144], є учнівськими роботами,
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створеними під час перебування П. Г. Чеснокова у Московській консерваторії
(клас

композиції

С. Василенка).

Отже,

переважна

кількість

творів

П. Г. Чеснокова – духовної спрямованості. Вони охоплюють майже усе коло
жанрів хорової музики та церковної зокрема.
Поняття «жанру» в музиці пов’язане з широким спектром проблем
осягнення художньо-образної системи музичних творів та виступає в якості
однієї з найважливіших музично-теоретичних категорій. Ця категорія, як
правило, широко використовується в музикознавчій практиці як супутня ланка
в дослідженнях творчої діяльності композиторів.
Жанр – багатозначне поняття, що характеризує історично сформовані
роди та види музичних творів у зв’язку з їх походженням. «В процесі
історичного розвитку жанру в його надрах відбувається поступове становлення
і відбір засобів виразності, які найбільш повно відповідають його змісту та
функції» [279, с. 58].
В сучасному музикознавстві накопичено достатньо великий матеріал в
області жанрової проблематики та створено декілька моделей класифікації
музичних жанрів. Найбільш відомі серед них – це класифікація за чинником
змісту (В. Цуккерман) [312], а також за функціональним критерієм (А. Сохор та
О. Соколов) [276, 279]. Так, у A. Сохора функція жанру визначається його
місцем в практиці суспільного музикування, а у О. Соколова – відношенням
музики до інших видів мистецтва.
Підставою для

великомасштабного розмежування жанрів нерідко

служить принцип типологічного протиставлення. Парних характеристик
подібного роду існує в практиці опису музики чимало (наприклад, камерна і
симфонічна музика, серйозна і легка, масова і елітарна, духовна і світська).
Використання будь-якої такої дихотомії, звичайно, має як певні переваги, так і
недоліки. З одного боку, акцентується полярність явищ, з іншого – вся безліч
жанрів розглядається в таких випадках як би поза часом історичного розвитку
культури, або на якомусь одному його зрізі, в рамках хронологічно обмеженого
періоду. Більш широкими в цьому сенсі дихотоміями є розмежування
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«обіходних» та «репрезентативних» («таких, що подаються») жанрів у
Г. Бесселера [342], первинних і вторинних у В. Цуккермана [312], тощо.
Якщо спроеціювати ці системи на церковне богослужбове музичне
мистецтво, то первинним жанром богослужбового співу є давній розспів, а
авторська музика – явищем вторинного порядку. З іншого боку, в авторській
церковній музиці переплітаються первинний (прикладний, обіходний) жанр з
вторинним (авторським, естетичним), тому що в церковному мистецтві жанр
виступає як канон, що забезпечує традиційний порядок богослужіння.
Церковна (богослужбова) музика має свою самостійну розгорнуту
ієрархію жанрів: стихири, тропарі, кондаки, прокімни, ірмоси тощо, які
об’єднуються в більш великі структури – Вечірню, Утреню, Літургію,
Панахиду тощо. Тобто, жанрова структура церковної музики більш стабільна та
урівноважена, ніж світське мистецтво. Композитори, що пишуть музику для
богослужіння, занурюються в існуюче середовище, пізнаючи його як незмінне.
Н. Гуляницька у своєму дослідженні «Поетика музичної композиції.
Теоретичні аспекти російської духовної музики ХХ ст.» диференціює
богослужбові співи за макро- та мікрорівнем [88]. Макрорівень – це крупні,
циклічні, складені жанри, тобто жанри–ансамблі (за термінологією Д. Лихачова
[156]), а саме: жанри Всенощного бдіння, Літургії, Панахиди, Молебна,
Вінчання. Вершиною цього рівня є «Повне коло церковних піснеспівів». На
мікрорівні знаходяться піснеспіви, що входять до більш масштабних частин
богослужіння та мають певний зміст та положення в чінопослідовності служби.
Вони, в свою чергу, поділяються на змінні та незмінні: перші (тропарі, кондаки,
стихири, прокімни тощо) залежать від дня тижня, церковного свята та гласового
розспіву, другі (Свете Тихий, Велике Славосліввя, Херувімська, Милість Миру
тощо) – лише від свого певного положення в структурі богослужіння.
Спираючись на вищеназвану та більш загальні системи класифікації
музичних жанрів, а також на типологічну класифікацію системи ансамблевих
жанрів, розроблену І. Польською [229], дисертантом здійснено спробу
систематизації жанрової структури композиторського доробку П. Г. Чеснокова
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та запропоновано її жанрову типологію, що схематично викладено у
відповідній таблиці [додаток А].
Хорові твори митця нами класифіковано за дев’ятьма параметрами:
1) за сферою функціонування;
2) за способом виконання;
3) за виконавським складом;
4) за акустичною структурою;
5) за гендерним складом;
6) за типом вербального тексту;
7) за жанровим призначенням;
8) за жанровим типом композиції;
9) за типом тематичного матеріалу.
Розглянемо запропоновану жанрову типологію більш детально.
За сферою функціонування музична культура традиційно поділяється
на дві основні екзистенційні сфери – духовну та світську.
Перша (в її вузькому значенні) призначена для супроводження культу,
богослужіння, друга – охоплює розмаїття жанрів, яким не має місця в храмі
(суто

інструментальна

музика,

вокальна/хорова

музика

на

тексти

позацерковного змісту тощо). Відомий дослідник богослужбового співу
В. Мартинов вважає, що церковна музика, а точніше ‒ богослужбовий спів, та
музика світська мають принципово різне походження та етапи розвитку.
Богослужбовий спів є праобразом та земним втіленням божественного
ангельського співу «як мелодійне відображення Божественного Порядку,
найвищим тварним проявом якого є устрій небесної ангельської ієрархії» [175,
с.3]. Музика ж (як носій світської культури) має суто людську природу та
пов’язана з тілесними та емоційними асоціаціями.
На думку В. Медушевського, обидві ці сфери існування музики є
важливими та необхідними, а їх взаємозв’язок – це дуже складне питання, що
залежить від багатьох факторів: «До храму люди приходять для соборної молитви,
але в якийсь момент повертаються назад в світ, де їх повинна зустрічати інша
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краса, де теж повинна бути музика. Сутність професійної світської музики, і
взагалі культури, – в преображенні цього позахрамового життя, в тому, щоб
вийшовши з церкви, людина не потрапляла в порожнечу та бездуховність» [182].
Н. Гуляницька так інтерпретує поняття «духовна музика»: «Сприймаючи
поняття духовної музики жанрово розширено, ми включаємо в його семантичне
поле як церковну богослужбову, так і не церковну концертну музику.
Об'єднуючим початком тут є „доструктурна“ модель (термін Лосєва), а саме
сакральний зміст, що представлений в одному випадку канонічними текстами, а
в іншому – не тільки ними, але й іншими (в тому числі апокрифічними,
художніми і т.п.)» [88, с. 24]. Таким чином, формується своєрідний церковний
стиль з притаманними йому стилістичними атрибутами з боків тембрової,
жанрової, формотворчої організації.
Саме цей стиль був своєрідним «стилем часу» композиторів Срібної доби
(«Нового церковного напряму», «російського авангарду» за Н. Гуляницькою)
на межі ХІХ–ХХ ст. Їх об’єднало прагнення до відродження старовинних
православних розспівів (первинна модель) та пошуків їх органічної обробки
(новаторський принцип конструювання).
Одночасно ця тенденція була вираженням:
– протидії європейським впливам (починаючи від партесного співу, вплив
католицизму), традицій італійської поліфоніі та concerto grosso, закладених
Д. Бортнянським, та протестантського хоралу, що притаманний стилю О. Львова);
– творчих пошуків такої полістилістики, де зберігався старовинний колорит
давніх православних наспівів і, в той же час, зазначені наспіви оздоблювались
сучасним звуковим вбранням.
Намагаючись створити «ідеальну звукову картину» та винайти шлях до
синтезу давньої церковної монодії з композиційними здобутками світової музики
в аспекті поліфонії та гармонії, композитори Нового напряму йшли різними
шляхами. Наприклад, С. Рахманінов, створюючи «Всенощне бдіння», прагнув
об’єднати мелодії церковного обігу з західним контрапунктом [88, с. 14].
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Духовна творчість композиторів Нового церковного напряму стала тим
полем, де музика храму та музика світу втратили жорсткі межі. Ще на початку
ХХ ст. І. Гарднер підкреслював: «Духовна музика, що зародилася і існувала як
суто

функціональний

пласт,

не

залишалась

автономно

ізольованою.

Розвиваючись у часі, вона розширювала і свій художній простір. <…>
Розвиваючись і збагачуючись, ця тенденція – створювати на сакральні теми не
для храму, а для концерту – проросла і дала потужні пагони на початку ХХ
століття» [65, с. 150–151].
Повертаючись до розгляду творчого доробку П. Г. Чеснокова, зазначимо,
що він загалом містить сорок опусів на богослужбові тексти та тринадцять,
пов’язаних зі світською тематикою. Цікаво, що більшість з цих циклів
позацерковного побутування має деякі спільні риси, що споріднюють їх з
церковними творами, а саме :
– розпочинається зі своєрідної молитви («Горніми тихо летіла душа
небесами» (цикл романсів, ор. 14), «Святий Боже» (хоровий цикл, ор. 32),
«Молитва» (хоровий цикл, ор. 34);
– містить біблейський сюжет або церковну алюзію («Благослови мене!»
(цикл романсів, ор. 1), «Пантелей-цілитель» (хоровий цикл, ор. 13), «По дорозі
в Єрихон» (хоровий цикл, ор. 35) тощо.
Спираючись на означені тези, ми можемо стверджувати, що майже всі
опуси П. Г. Чеснокова належать до царини духовної музики. Музична
спадщина композитора навіть з номінального боку є яскравим проявом
взаємодії сакральності та концертності.
За способом виконання музика в традиційному музикознавстві поділяється
на дві основні категорії – вокальну та інструментальну. Існують також мішані
вокально-інструментальні музичні жанри, які, за визначенням І. Польської,
поєднують властивості обох названих сфер і порізнюються за принципом
«превалювання тієї чи іншої «складової» або ж приблизно рівного балансу партій»
[229, с. 58]. При цьому, за виразом дослідниці, саме «диференціація ансамблевих
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жанрів на інструментальні та вокальні є найбільш загальною формою їх
типологічної класифікації» [там само].
Проте, в музичній науці є й інші погляди на цю проблему. Так, А. Н. Сохор
вважав, що поділити всі жанри на вокальні та інструментальні не можливо з
загальноестетичної точки зору. Вчений підкреслював, що «при такому погляді на
вокальну музику немає підстав вважати її жанром самостійним і рівноправним
по відношенню до всієї інструментальної музики, тому що людський голос
розглядається теж як інструмент <...> Тому, якщо бути послідовним, треба
вважати самостійним жанром не вокальну і інструментальну музику в цілому, а
вокальну, фортепіанну, скрипкову, флейтову, музику для хорів, вокальних
ансамблів, оркестрів, інструментальних та змішаних ансамблів для голосу і
оркестру, хору та оркестру тощо» [280, с. 14].
Відзначаючи певну дискутивність даної проблематики, дисертант у
своєму дослідженні додержується точки зору І. Польської, що генетично
восходить до класифікації Регіно з Прюму та Іоанна Коттона: «музика
«природна» – вокальна, тобто надана людині саме природою, та музика
«штучна», інструментальна, що потребує спеціального створення музичних
інструментів» [195, с. 208] та вважається найбільш сталою та історично
обумовленою.
Тож, розглядаючи композиторську спадщину П. Г. Чеснокова, зазначимо,
що його духовні твори належать виключно до вокальної сфери. За
виконавським складом вони написані для хору a capella ‒ однорідного
(чоловічого або жіночого / чи дитячого) або мішаного складу.
Світська композиторська спадщина митця включає в себе як суто
вокальні, представлені мішаним хором a capella (ор. 13, 28, 29, 31, 32, 35, 52,
55), так і вокально-інструментальні твори, написані для жіночого або дитячого
хору у супроводі фортепіано (ор. 2, 4, 14, 34), або соло чоловічих голосів у
супроводі фортепіано (ор.1).
У визначенні критеріїв диференціації творів П. Г. Чеснокова за їх
акустичною структурою

(термін І. Польської) дисертант спирається на
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концепцію І. Польської щодо класифікації системи ансамблевих жанрів, згідно
якої: «Класифікація ансамблевих жанрів в акустичному аспекті обумовлена їх
диференціацією за ступенем темброво-фонічної однорідності чи контрастності
на темброво-неоднорідні (мішані), темброве-однорідні та монотемброві
ансамблі» [229, с. 60].
Згідно цієї класифікації, темброво-неоднорідними є ансамблі, до складу
яких входять інструменти (або голос та інструмент), що різняться між собою за
способом

виконання

та

звуковидобування

[там

само].

Стосовно

композиторської спадщини П. Г. Чеснокова такими є твори, репрезентовані за
участю голосу (вокальні чи хорові) та фортепіано.
Темброво-однорідними, за цією ж класифікацією, є такі ансамблі, до
складу яких входять інструменти або голоси одного типу, споріднені за за
способом виконання та звуковидобування. Тож у доробку композитора такими
є суто вокальні хорові твори a capella.
Таким чином, за акустичною структурою твори митця можна розподілити
на темброво-однорідні, тобто суто хорові a capella, та темброво-неоднорідні,
написані для хору чи голосу у супроводі фортепіано.
За гендерним складом твори П. Г. Чеснокова, як вже відмічалося вище,
написані для хорів різних типів – мішаного або однорідного (чоловічого чи
жіночого/дитячого). Вибір складу хора був зумовлений, по-перше, суто
практичними вимогами. Як регент та педагог, композитор-Чесноков завжди
створював свої опуси, маючи на увазі конкретних виконавців. По-друге,
наявність так званих «дублікатів» (тобто перекладень одного і того ж твору для
різних за гендерним складом типів хору) говорить про використання митцем
принципів

темброінтонування

інтерпретації

текстів.

Адже

та

певну

однаковий

варіантність

композиторської

музично-вербальний

текст,

представлений різними хоровими складами, набуває нового семантичного
звучання та музичної виразності й отримує іншого образного вирішення.
Класифікація творів П. Г. Чеснокова за типом вербального тексту
щільно пов’язана з їх диференціацією за сферою функціонування ‒ духовною
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(твори на канонічні біблейські тексти) або світською (твори на авторські
поетичні тексти, а також на фольклорні тексти). Зазначимо зокрема, що
світська композиторська спадщина митця містить вокальні та хорові твори на
вірші

К. Бальмонта,

М. Некрасова,

Г. Галіної,

О. Островського,

Г. Гейне,
О. Плещєєва,

О. Кольцова,

С. Надсона,

О. Пушкіна,

К. Романова,

О. Толстого, Ф. Тютчева, П. Шеллі та ін.
За своїм жанровим призначенням твори композитора розподіляються
на: 1) богослужбові (літургічні та паралітургічні жанри, церковні треби) та
2) концертні (хорові мініатюри та романси).
Богослужбові твори П. Г. Чеснокова написані, як зазначалося вище, суто
на канонічний біблейський текст та охоплюють майже усе коло церковного
богослужіння. Серед них:
– літургічні жанри (Всенощне бдіння ор. 9, 21, 44, 50; Літургія ор. 9,
15,16, 42, 50; Літургія Передосвячених Дарів ор. 24 та опуси, в яких зібрані
окремі піснеспіви із названих богослужінь);
– церковні треби (Панахида ор. 12, 30, 39, 39а; Молебен ор. 46);
– паралітургічні жанри (цикли запричастних концертів ор. 43, 45, 49 тощо).
Спираючись на класифікацію богослужбової музики Н. Гуляницької,
наведену вище, слід зазначити, що композиторська творчість П. Г. Чеснокова за
жанровим типом композиції охоплює всі її рівні – від макро- до мікрорівня.
Якщо уважно дослідити творчість композиторів Нового церковного
напряму, стає зрозумілим, що деякі з них віддавали перевагу крупним,
циклічним жанрам (О. Гречанінов, О. Нікольський, В. Панченко), інші – малим
формам, окремим піснеспівам та обробкам давніх церковних розспівів
(О. Кастальський, Вік. Калінніков, М. Компанейський). П. Г. Чесноков приділяє
увагу всім вищеназваним формам.
Так, композитором створено три цикли Всенощного бдіння, чотири
Літургії, чотири Панахиди, Молебен, ціла низка циклів змінних піснеспівів
(ор. 17 «Господі воззвах», ор. 18 «Богородичні-догматики», ор. 19 «Недільні
тропарі», ор. 22 «Задостойники», ор. 47 «Ірмоси») та циклів, що мають не
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тільки богослужбове, але й концертне призначення (ор. 40 «Піснеспіви з соло»,
ор. 41 «Єктенії для диякона соло з хором», ор. 43 «Ко Пресвятій Богородиці»,
ор. 45 «Во дні брані», ор. 49 «Ко Господу Богу»).
Разом з цим у творчому доробку митця є опуси, що містять окремі, не
зв’язані між собою тематично чи за чинопослідовностю богослужіння
піснеспіви з Літургії, Всенощного бдіння чи Пісної Тріоді (ор. 3, ор. 6–11,
ор. 21а, ор. 27, ор. 33, ор. 37, ор. 38, ор. 53, ор. 54).
Говорячи про цикли піснеспівів в церковній музиці, слід зазначити, що
вони можуть бути двох типів (за Н. Гуляницікою) [88]. А саме: одночасний
циклічний ансамбль, тобто такий, що направлений на цілісне богослужіння в
рамках богослужбової послідовності (Літургія, Всенощне бдіння, Панахида
тощо) та різночасний, що об’єднує тексти співів, що виконуються в різний час
на різних богослужіннях. Прикладом таких циклів є «Недільні тропарі», які
виконуються тільки під час недільного богослужіння та згідно системи
осмогласся, або «Задостойники», що співаються на Літургії на Двонадесяті
Свята. В творчості П. Г. Чеснокова ці цикли посідають особливе місце. Будучи
постійно практикуючим регентом, композитор дуже добре усвідомлював
необхідність мати повне коло змінних піснеспівів за для забезпечення музичної
та драматургічної цілісності служби.
Окремо слід зазначити цикли, що вийшли за рамки лише богослужіння.
Це, мабуть, найвідоміші концертні твори майстра ор. 43 «Ко Пресвятій
Богородиці», ор. 45 «Во дні брані», ор. 40, в якому зібрані твори з солістами.
Спираючись на традиції так званих «старих майстрів» (А. Ведель,
Д. Бортнянський, М. Виноградов та ін.), жанр запричасного концерту набув
дуже широкої популярності серед композиторів Нового напряму. Він за своєю
формою, специфікою тексту та місцезнаходженням у службі відкривав широкі
можливості для певної творчої свободи.
Нагадаємо, що запричастні концерти співаються за богослужінням
наприкінці Літургії під час причащання священнослужителів та після
обов’язкового Причасна дня. Вибір текстів для такого концерту обумовлюється
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тематикою богослужіння або свята. Це можуть бути стихири, тропарі чи
кондаки свята, покаянні співи під час Великого Поста, а також вибрані строфи з
псалмів Давидових.
Жанр хорового концерту на основі псалмів Давида5 та запричасних віршів
набуває нового семантичного значення. Д. Аллеманов та М. Іполітов-Іванов
створюють цілі цикли псалмів, які відображують різний молитовний та
емоційний стан людини, що набувають антропоцентричних рис. В творчості
О. Нікольського хорові концерти синтезують жанри псалма, догматика та
запричасного вірша та представлені у формі «вільної обробки» великого
знаменного розспіву. Композитори тяжіють до об’єднання окремих піснеспівів у
хорові цикли (О. Гречанінов «Песнопения Страстной Седмицы», О. Нікольський
«Литийные стихиры», «Песнопения Святой Пасхи») прагнучи об’єднати твори
однією манерою та настроєм. Як слушно підкреслює В. Бойко у своєму
дисертаційному дослідженні, «Духовні концерти, завдяки близькості інтонації
епосу, багатству тематизма, широті образного змісту, стали для композиторів
засобом музичного спілкування з прихожанами-слухачами» [31, с.121].
Ці риси також знаходять втілення у творчості П. Г. Чеснокова. Створені
ним цикли хорових концертів свідчать про біфункціональність жанру, що
одночасно працює і на церковну службу, і на концертність. Твори з ор. 43 «Ко
Пресвятій Богородиці», ор. 45 «Во дні брані», ор. 49 «Ко Господу Богу» тощо
можуть виконуватись окремо за богослужінням як стихири, тропарі, причастни.
В той же час всі разом вони створюють хоровий цикл, що може бути виконаний
на концертній естраді.
Що стосується до світських творів П. Г. Чеснокова, то всі вони
призначені для концертного виконавства. Хорові написані в жанрі мініатюри,
вокальні – в жанрі романсу. Композитор звертається до поетичної творчості
своїх сучасників та поетів старшого покоління – О. Пушкіна, Ф. Тютчева,
О. Толстого,

О. Плещєєва,

М. Некрасова,

К. Бальмонта,

О. Кольцова,

Псалми – це вітхозавітні пісні, що були написані на честь свят, обрядів поклоніння або на
відзначення трагічних подій. 150 псалмів складають Псалтир, 19-у книгу Старого Завіту.
5
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К. Романова та ін. Поезія саме цих авторів лягла в основу оригінальних творів
П. Г. Чеснокова. Композитор також звертається до жанру обробки народних
пісень (ор. 32 «За рекою, за бистрою», ор. 52 «Лучинушка и Дубинушка», ор. 55
«Во поле березонька стояла», «Эй, ухнем» тощо)
За типом тематичного матеріалу в творчості композитора широко
представлені як оригінальні твори, так і авторські обробки церковних розспівів
у духовній музиці та обробки народних пісень у світській.
Багаторівневий характер системної взаємодії всіх зазначених параметрів
жанрової

типологічної

класифікації

творчості

П. Г. Чеснокова

наочно

представлений у відповідній таблиці (Додаток А).
1.3. Композиторська спадщина П. Г. Чеснокова: досвід системної
періодизації
З огляду на вищеназвані біографічні факти, нами було здійснено першу
спробу жанрової періодизації композиторського доробку П. Г. Чеснокова.
Творча спадщина митця налічує 56 опусів, не враховуючи декілька окремих
творів, які з різних причин не ввійшли в цей перелік.
Композиторська діяльність П. Г. Чеснокова розпочалася ще під час його
навчання у старших класах училища. В період 1895–1901 рр. ним було
написано низку духовних та світських хорів та романсів, перші з яких уже в
1897 р. були з успіхом виконані в одному з концертів хору Синодального
училища. Про це свідчить відгук в «Московському листку»: «Пан Чесноков –
талановитий юнак <...> обидві його твори – «Херувимська» та «Достойно єсть»
виявляють композиторські здібності і бажане національне спрямування» [144].
На нашу думку межі першого періоду творчості митця простираються
між 1895 (перші, ще учнівські твори юного композитора) та 1905 (публікація
перших друкованих опусів автора) роками. Характерною рисою цього періоду є
те, що рік написання твору, як правило, не співпадає з роком його видання. Це
пов’язано з тим, що перші кроки Чеснокова-композитора проходять під
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пильним наглядом його вчителя та наставника С. В. Смоленського, який дуже
критично оцінював роботи свого учня та вимагав від нього ретельної
переробки. Про цей факт свідчать листи П. Г. Чеснокова доС. Смоленського. В
одному з них він пише: «мені б хотілося надрукувати 2–3 жіночих хорів, 6–8
романсів, 4–5 духовних п’єс. <...> Гадаю, шість останніх романсів (невідомих
Вам) Ви дозволите надрукувати, бок вони значно змістовніші та більш зрілі за
ті, які Вам вже відомі» [253, с.818].
П. Г. Чесноков був дуже вдячний своєму вчителю, якому він присвячує
свої перші духовні твори – дві «Херувимські пісні» та два Причасни: «О
Всепетая Мати» та «Вищу небес». Ці співи після багаторазової переробки
вийшли друком у 1905 році як опус № 7.
Твори, які були написані та опубліковані в означений – перший період
(1895–1905) творчості митця окреслюють його провідні жанрові тенденції.
Ор. 1 (виданий у 1902 р.) містить 7 романсів для голосу у супроводі
фортепіано, лірико-споглядальної тематики, написаних на вірші відомих російських
поетів XIX ст. (О. Пушкін, О. Плещєєв, К. Романов, С. Надсон, Г. Галіна), до
творчості яких звертались видатні композитори того часу – М. Римський-Корсаков,
П. Чайковський, С. Рахманінов. Цей опус присвячений Ніні Олексіївні Постніковій
(плем. Р. Д. Вострякова) – коханій дівчині митця, яка співала в хорі храму Косми та
Даміана під керуванням П. Г. Чеснокова [додаток Б].
Ор. 2 (виданий у 1902 р.) та 4 (виданий у 1905 р.) включають хори
світської тематики, призначені для жіночих або дитячих голосів у супроводі
фортепіано, написані на вірші М. Некрасова, О. Плещєєва, М. Лермонтова,
Ф. Тютчева, О. Кольцова та ін.
Ор. 3, надрукований відомим видавництвом П. Юргенсона у 1904 р., – це
окремі піснеспіви Всенощного бдіння та Літургії, написані як обробки давніх
розспівів (київського, грецького, знаменного тощо) для хору a capella, які
віддзеркалюють тенденцію «самостійної творчості в дусі обігових розспівів»
[251, с. 109], що характерна композиторам Нового напряму, репрезентованої
вихованцями Синодального училища.
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Наступні опуси з 6-го по 11-й були також опубліковані видавництвом
П. Юргенсона в період від 1904 до 1907 року. Але, на думку дисертанта, ці
твори слід розглядати в межах першого періоду творчості П. Г. Чеснокова,
оскільки всі вони були написані до 1905 року та мають низку спільних рис з
попередніми опусами композитора. До таких рис, що поєднують всі збірки,
окрім ор. 9, належать насамперед такі:
1) невелика кількість номерів (не більше шести);
2) опуси охоплюють основні незмінні піснеспіви Всенощного бдіння,
Літургії та постої Тріоді, але ще не є цілісними циклами;
3) твори, що складають збірки, не поєднані ані драматургічно, ані за
змістом, ані за музичною мовою, ані за логікою богослужіння.
Виключенням став саме дев’ятий опус, який, на нашу думку, є рубіжним
твором, що стоїть на шляху до нового осмислення композитором літургічного
циклу як цілісного жанру, перехідним до нового етапу творчого шляху митця.
Збірка, написана П. Г. Чесноковим наприкінці 1905 р., була покликана до життя
регентською та викладацькою діяльністю Павла Григоровича в Міщанському
жіночому училищі та Єкатерининському інституті шляхетних дівчат у Москві.
Хоча цей опус ще не є повним циклом в музично-драматургічному сенсі, він
суттєво вирізняється від попередніх. Саме тому, деякі дослідники (Н. Кузіна [144],
Л. Кравець [142], Д. Яковлева [340]та ін.) вважають ор. 9 циклом. Втім, на нашу
думку, все ж таки для подібного висновку недостатньо підстав, оскільки номери
збірки не пов’язані між собою тематично, тонально чи якимось іншими
драматургічними засобами. «Тридцять піснеспівів для жіночого хору» охоплюють
17 номерів «З Літургії», деякі піснеспіви (8 номерів) «З Всенощної» та найбільш
вживані у богослужінні співи пісної Тріоді та Страстної седмиці (5 номерів).
Другий період композиторської діяльності П. Г. Чеснокова дисертантом
визначено в межах 1906–1909 рр., що стали чи не найплодовітішими часами у
творчості митця, який всього за 4 роки він створює 15 опусів – більш ніж 100
окремих творів.
57

Характерною особливістю означеного періоду є, перш за все те, що
композитор вперше звертається до написання замкнених, самодостатніх циклів,
здатних забезпечити цілісність богослужіння. Маючи вже неабияку регентську
практику, П. Г. Чесноков ніби ставить собі за мету створити повне коло
добового богослужіння, гармонізувати основні змінні піснеспіви – стихири,
тропарі, прокимни, ірмоси, задостойники тощо – згідно загальноприйнятої
системи осмогласся чи написати їх авторський варіант.
Прикладом такого циклу є «Панахида» (ор. 12, 1906, вид. 1907),
присвячена: «Пам’яти дорогого, незабутнього брата Миколи Григоровича
Чеснокова». Твір охоплює повну послідовність піснеспівів, які виконуються під
час богослужіння за померлих. Слід підкреслити, що П. Г. Чесноков у своїй
творчості неодноразово звертається до заупокійного жанру. Детермінантами
такої уваги автора до зазначеної жанрової сфери стали як життєві обставини
(ухід із життя рідних та друзів, а також виконання службових обов’язків
регента), так і філософсько-світоглядні та художньо-естетичні орієнтири.
Подібні твори, як правило окреслюють межі того чи іншого періоду творчості,
підводять своєрідний підсумок певного етапу діяльності митця.
Опуси 13 та 14 повертають нас на деякий час до сфери світської музики.
На жаль, достовірної інформації про конкретний час створення та видання цих
творів не має. В силу величезних катаклізмів ХХ ст. багато документів, серед
яких й листування П. Г. Чеснокова з родиною, зникли та не дійшли до наших
часів. Не збереглося також і першого видання цих опусів, про які лише відомо,
що вони були написані до 1906 р.
Протягом 1907 – 1908 рр. П. Г. Чесноков ретельно вивчає закономірності
розвитку та інтонаційної будови давніх церковних розспівів (зокрема київського
та великого знаменного) і створює численні авторські обробки церковнообігових мелодій, намагаючись зробити музичну сферу богослужіння цілісною.
Так, опуси 15 та 16 (1907, вид. у 1908), що були написані для мішаного та
жіночого хору відповідно, мають назву «Піснеспіви з Літургії». В цих збірках автор
використовує номери зі своїх попередніх опусів (№№3, 7, 8, 9, 10) та доповнює
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основні піснеспіви відсутніми «малими виголосами» та молитвами, забезпечуючи
тим самим богослужіння повною партитурою музичного супроводу.
Наступним кроком композитора було написання циклів змінних молитов:
– ор. 17 «Господи воззвах. Да ісправиться молитва моя» та 1-а стихіра з
заспівом 8-ми гласів (київського наспіву) (1907, вид. у 1908);
– ор. 18 «Богородичні-догматики 8-ми гласів (великого знаменного розспіву)»
(напис. та вид. у 1908);
– ор. 19 «Бог Господь, Недільні тропарі 8-ми гласів» (1907, вид. у 1908);
– ор. 20 «Прокімни» (Вечірня, Утреня, Літургія), «Всяке дихання», «Свят Господь»
8-ми гласів (1907, вид. у 1908);
– ор. 22 «Задостойніки на Господські та Богородичні свята: знаменного
розспіву» (1908, вид. у 1909);
– ор. 25 «Десять причастних» (напис. та вид. у 1909).
Довершенням цієї колосальної праці П. Г. Чеснокова стали цикли:
«Піснеспіви Всенощного бдіння», ор. 21 (1908, вид. у 1909) – збірка, яка у
повному обсязі охоплює цикл вечірнього богослужіння, та ор. 21а «На ріках
Вавілонських», «Покаяння відверзи міені двері» (1908, вид. у 1909) і «Літургія
Передосвячених дарів», ор. 24 (1908, вид. у 1909). Останні два твори являють
собою послідовність богослужінь, які відправляються під час великого Посту.
Отже, молодим П. Г. Чесноковим (якому на момент 1909 р. виповнилося
лише 32 роки) було створено цілий комплекс молитов, що були здатні
забезпечити не тільки добове але й річне коло богослужінь. Цей факт високо
оцінювався сучасниками композитора. Майже в кожному номері журналу
«Хоровое и регентское дело», що активно видавався на початку ХХ ст.,
рецензувалися нові твори митця. При цьому постійно відмічалося що
«п. Чесноков,

як

композитор

духовно-музичних

творів,

користується

популярністю зовсім не пересічного працівника данної сфери» [307, С. 63.].
Опуси 17, 18, 19, 20, 22 характеризуються як «капітальний внесок в духовномузичну літературу» [308, С. 150].
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Таким чином, в період з 1906 по 1909 рр. композитором було здійснено
масштабну роботу з відтворення літургічного циклу як єдиної системи
музичного втілення богослужбового процесу та водночас як самостійного
музичного жанру. Подальша творча діяльність П. Г. Чеснокова є продовженням
та розвитком художньо-композиційних принципів, що були закладені саме в
розглянутий період творчості митця.
Третій період творчості П. Г. Чеснокова (1909–1911), дуже невеликий за
часовими межами, виокремлюється, на думку автора дисертації, насамперед за
майже повністю світським характером хорової музики ( ор. 28, 29, 31, 32, 34, 35).
Збірки включають твори, написані для виконання мішаним хором a cappella на
вірші

відомих

поетів:

П. Шеллі,

Г. Гейне,

О. Пушкіна,

К. Бальмонта,

О. Кольцова, Ф. Тютчева, О. Островського, Ф. Глінки та ін. Музична мова
означених хорових мініатюр досить складна та різноманітна. Ці хори є більш
складними для виконання, ніж аналогічні твори першого періоду, та
потребують неабияких хорових навичок.
Аналізуючи композиторську спадщину митця у її взаємозв'язку з фактами
його творчої біографії, постає питання – чому в ці роки композитор звертається
саме до світських хорів a cappella? Це могло бути зумовлено історичними та
життєвими обставинами. В перші десятиріччя ХХ ст., а саме в період між 1908
та 1914 рр. (до початку 1-ї світової війни), розвиток хорової регентської справи
православної традиції досягає своєї кульмінації. Це час, коли активно
функціонують регентські

з’їзди, на яких обговорюються

та

успішно

вирішуються нагальні питання хорової творчості взагалі, храмово-ритуального
і

духовно-концертного

репертуару,

диригування

і

регентської

освіти;

щомісячно видається профільний журнал «Хорова та регентська справа», що
висвітлює питання церковного і світського хорового співу, знайомить з
роботою хорових і регентських з’їздів, навчальних закладів та курсів, публікує
огляди концертів, рецензії на нові книги, періодичні видання та церковномузичні твори. Прагнучи вдосконалити ситуацію на кліросах, рішенням з’їзду у
1910 р. в Москві, а в 1911 р. в Петербурзі відкриваються регентсько-вчительські
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курси (засновані С. Смоленським), метою яких було підвищення кваліфікації
регентів–любителів та професіоналів.
Як зазначалося у попередньому підрозділі, П. Г. Чесноков займає дуже
активну позицію у вищеназваних подіях: приймає участь у засіданнях
регентських з’їздів, публікується в періодичних виданнях, працює викладачем
сольфеджіо та хорового співу на літніх регентських курсах в Петербурзі. Саме
для слухачів цих курсів і були написані вищезазначені твори світського
характеру, а також дві духовні збірки – ор. 30 «Піснеспіви з відспівування
мирян» (1910) та ор. 33 (1910), що містить окремі літургічні піснеспіви на
матеріалі

давніх

професійного

церковних

вдосконалення,

розспівів.

У

вступає

на

1912 р.
навчання

майстер,
до

прагнучи

Московської

консерваторії (в клас композиції С. Василенко), розпочинаючи новий період
свого творчого життя.
Саме цей – четвертий – період (1912–1917) став, на нашу думку, кульмінацією
художньої діяльності митця. Особисті досягнення композитора синергійно злилися з
загальним духовним ренесансом православної музичної культури та дали
неперевершені результати, що прославили П. Г. Чеснокова крізь роки.
Навчання у Московській консерваторії зумовили появу цілої низки
творів, написаних в жанрах, що не є характерними для творчості композитора.
Серед них: симфонія ре мінор (1915–1916), «Увертюра на російські теми»
(1916), опера «Купець Калашніков» (1916–1917), соната для фортепіано в 4-х
частинах (дипломна робота з композиції, 1917) та створені пізніше музика до
містерії Дж. Байрона «Каїн» (для солістів, мішаного та жіночого хорів, органу,
рояля, труб та ударних, 1920) та музична поема «Потоп» (для мішаного хору,
солістів та оркестру, 1943).
Роки навчання накладають свій відбиток і на духовну хорову творчість
П. Г. Чеснокова. Майже всі твори цього періоду носять концертний характер,
багато з них написані для хору і соліста, циклічні опуси. Всенощне бдіння,
Літургія, Панахида, Молебень вже мають ознаки цілісного музичного жанру,
духовні концерти складні та вишукані за характером музичного мовлення.
61

Розглянемо їх більш детально.
Ор. 37 (1911, вид. 1912) та ор. 38 (1912, вид.1913) – окремі піснеспіви з
Всенощного бдіння та Літургії, в яких возгласи диякона в єктеніях музично
зафіксовані як соло баса. П. Г. Чесноков був першим композитором, який включив
партію диякона в загальну музичну картину твору. Цю традицію він закріпив у
ор. 41 «Єктенії для диякона баса соло та мішаного хору» (1913, вид.1914), де
зібрав всі дияконські молитви воєдино. Його єктенії виконувалися за святковими
богослужіннями кращими представниками архієрейського дияконства: архід.
К. Розіним,

протод.

М. Михайловим,

протод.

М. Холмогоровим,

протод.

М. Толузаковим, протод. О. Аблаєвим та ін.
Ор. 39 «Панахида» (1912, вид. 1913) – служба померлим, що присвячена
композитором «пам’яті дорогого вчителя та друга Степана Васильовича
Смоленського», – є одним з великих та найбільш відомих творів автора, який існує
у двох авторських версіях: для мішаного та чоловічого хору (ор. 39а).
Ор. 42 «Літургія св. Іоанна Златоуста» (1913, вид. 1914) та Ор. 44
«Найголовніші піснеспіви Всенощного бдіння» (1915) – твори, які стали
найпопулярнішими та найбільш виконуваними в богослужбовій практиці та на
концертній естраді. Як підкреслював сам композитор у передмові до видання
ор. 42, «простота, стислість, доступність для виконання невеликим мішаним
хором і, по мірі сили та можливості, музично-художній зміст – це стало
провіднимим принципом написання даної Літургії» [326].
Ор. 40 (1913, вид. 1914–1915), ор. 43 «До Пресвятої Владичиці» (1914,
вид. 1915), ор. 45 «Во дні брани» (1915), ор. 48 (1916) та ор. 49 «До Господа
Бога» (1916, вид. 1918), – всі ці твори є збірками духовних концертів на тексти
молитов до Господа та Пресвятої Богородиці покаянного та величального
змісту. Найвідоміші концертні твори П. Г. Чеснокова написані для хору та
солістів. Майже всі вони створювалися для конкретних артистів – друзів та
колег-музикантів: А. Нежданова (сопрано), О. Степанова (сопрано), В. Барсова
(сопрано), Л. Юхова-Сатєєва (меццо сопрано), архідиякон К. Розін (бас),
протодиякон М. Михайлов (бас), протод. М. Холмогоров (бас), М. Райський
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(тенор), Д. Мирнов (тенор), С. Стрельцов (тенор) та ін., багато з них має
присвячення тому чи іншому музиканту.
Особливими є два цикли (ор. 45 «Во дні брані» та ор. 46), написані на
початку Першої Світової війни як відгук на посилення релігійних та
патріотичних почуттів суспільства. Перший з них (ор. 45) містить посилені
молитви за мир та злагоду між людьми, прохання про захист вітчизни, другий –
ор. 46 – являє собою канонічну послідовність молебних співів на прохання
захисту від ворогів.
Як підкреслює Н. Гуляницька: «Талановитий композитор, майстер
хорової звучності та відкривач гармонічних красот, Павло Чесноков знайшов
оригінальну «біфункціональність» жанру, який працює одночасно і на службу, і
на концерт» [88, с. 43]. Ця синтетичність спрямована на ідею єднання як
моральної мети. Всі концертні твори П. Г. Чеснокова здобули великої
популярності серед виконавців (вітчизняних та зарубіжних).
Останніми крупними дореволюційними творами П. Г. Чеснокова стали
«Всенощне бдіння звичайного наспіву» та «Божественна літургія Св. Іоанна
Златоуста звичайного наспіву» ор. 50 (1917). Твори поєднує не тільки опус, але
й обаний композитором матеріал – звичайний наспів Московської єпархії.
Невідомо що спонукало композитора до вибору мелодичної основи. А. Наумов
у передмові до нотного видання вважає, що «можливо, вибір матеріалу для
ор. 50 був підказан статтями в прессі на актуальні теми та разговорами в
регентсько-співочо-композиторському середовищи. Також імпульсом може
бути випуск у 1915 р. останньої 4-ї частини «Круга церковних піснеспівів
звичайного наспіву Московськох єпархії» у виданні Спілки любителей
церковного співу» [320, с. 5]. Так чи інакше робота над обраним матеріалом
почалася у травні 1917 р. та була завершена в рекордно короткий термін:
Літургія була написана за сім тижнів – з 9 травня по 29 червня 1917 р, а
Всенощна за два місяця з 9 вересня по листопад того ж року.
Робота над творами проходила на фоні дуже важливих історичних подій.
По-перше, цикли написані на четвертому році війни, коли особливо відчувалась
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потреба колективної соборної молитви. По-друге ж, у 1917 р. відьулися VI
Всеросійський з’їзд хорових діячів (23 – 26 травня) та Помісний Собор Русської
Православної Церкви (серпень 1917 – вересень 1918), – форуми, що стали
межою багатовікового розвитку православного церковного співу. Так ж саму
роль відіграва і ор. 50 П. Г. Чеснокова – він став останнім з серед
багаточисленних духовно-музичних творів, що були надруковані найбільшим
та найвідомішим нотним виданням того часу П. Юргенсона. За задумом
композитора, спочатку твір мали опублікувати в тому ж порядку як було
вказано на титульному аркуші – 1) Всенощне бдіння, 2) Літургія. Видавництво
П. Юргенсона під впливом об’єктивних умов почало роботу спершу над
Літургією, яка з великою затримкою вийшла лише восени 1918 р. Надрукувати
Всенощну так і не встигли «хоча по автографу її пройшлась рука видавця, та на
сторінка були проставлені номера досок» [320, с. 5]. Оба цикли мають
присвячення Андрію Павловичу Каютову – другу П. Г. Чеснокова, що був
великим шанувальником церковного співу, сам співав у церковному хорі та
навіть допомогав багатьом московським регентам фінансово.
Пореволюційні роки, що окреслили останній період творчості композитора
(1917–1944), були для П. Г. Чеснокова найбільш парадоксальними в житті.
Незважаючи на гоніння, що почалися проти церкви з приходом радянської влади,
ще у 1917 – 1921 роках православна духовна музика була у розквіті. Численні
духовні концерти, урочисті богослужіння, концертні виїзди по містах, – все це
наповнювало життя митця. В той же час він керував світськими державними
хорами та з 1924 р. викладав у Московській консерваторії.
Заключні акорди композиторської діяльності П. Г. Чеснокова в сфері
духовної музики припадають на 1925–1927 рр., коли з-під пера майстра вийшло
всього декілька творів. Тільки чотири з них були опубліковані за життя автора у
серії збірок духовно-музичних піснеспів з творів сучасних авторів тетроградського
видавництва П. Кирєєва у 1915 р. Це «Во Царствии Твоем», «Блажен муж»,
«Благослови, душе» (псалом 103), грецького розспіву та «Свете Тихий».
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Невиданими

залишилися

ціла

низка

багатоголосних

композицій

концертного характерк за участю солістів. Ці твори зберігалися у нотному
зошиті композитора, хоча у виконавській практиці були дуже відомими на той
час завдяки активній концертній діяльності майстра. «Мої невидані твори» –
так П. Г. Чесноков озаглавив зошит. Тільки на початку ХХІ ст. видавництво
православного центру «Живоносний істочник» друкує серію нотних видань
«П. Г. Чесноков. Духовні твори для мішаного хору a cappella». Випуск ІІІ
включає в себе твори ор. 53 та 54. Вони були написані наприкінці 1925 –
1926 рр. під впливом урочистого святкування композитором свого 30-ти
річного ювілею, про що свідчать присвячення на титульних аркушах творів.
Ор. 54, що був задуманий як «Літургія св. Іоанна Златоуста», присвячений
«Московським регентам, що вшанували мене в день мого 30-ти річного
ювілею» [322, с. 3]. Ор.53 має чотири номери: 1) Шестопсалміє (канонарх альт,
квартет солістів – сопрано, альт, тенор, бас та мішаний хор); 2) «Приідітє,
взидєм на гору Господню»; 3) «Сподобі, Господи»; 4а) Помяник (альт соло та
великий мішаний хор); 4б) Помяник (альт соло та малий мішаний хор).
Вомпозитор присвятив ці товри своїм близьким друзям, московським регентам
Л. Воїнову

(храм

св. муч. Трифона),

Н. Драчеву

(храм

Преображення

Господня), П. Борисову (храм преп. Харитона Ісповедника) та громаді й хору
храма свт. Василя Кесарійського.
Випуск IV містить сім творів П. Г. Чеснокова, датованих від 1903 до
1927 рр. з вищеозначеного зошита композитора. Найраніше з них «Верую»
було написано у 1903 р. було визнано автором не дуже вдалим. Воно
прозвучало в духовном концерті Синодального хору в квітні 1904 р. під
керівництвом В. Орлва. Пізніше автор присвячує його своєму другу та
помічнику В. Кемпе, який співав у нього в хорі церкви св. Трійці на Грязях.
«Благослови, душе моя, Господа» було написано та вперше виконано хором
І. Юхова

та

відомими

солістами

Великого

театру

А. Неждановою,

Д. Смирновим та В. Петровим в духовному концерті 28 квітня 1918 р. Для того
ж самого составу виконавців було написано «Херувимську» звичайного наспіву
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у 1917 р. Твір «Спаси, Боже, люди Твоя» вперше був виконаний в духовному
концерті 26 грудня 1922 р. під час гастролей П. Г. Чеснокова та К. В. Розова з
Державним академічним хором в Петрограді. Диякон Костянтин Розов був
дуже дорогою людиною для композитора. Для нього було написано багато
творів, та багато з них йому присвячено. Присвячення професору Московської
консерваторії та відомому на той час тенору Назарію Райському має й останній
твір цієї збірки «Ангел вопіяше», що датований 1927 роком.
В останньому, п’ятому зошиті серії духовних творів П. Г. Чеснокова
опубліковані шість піснеспівів, що не мають авторського датування та твір «Не
надейся, душе моя» з 48 опусу. Стилістична єдність з попередніми творами дає
змогу припустити, що вони були написані у період 1925 – 1928 рр., крім того
вони були останніми творами з рукописного зошиту композитора: «Тропари
воскресны» №2, греческаго распева, «Славословие великое» №4, «Верую» №4,
«Господи, спаси… Кресту Твоему» №2, «Ектения сугубая на литии».
Наприкінці 20-х років набирає обертів боротьба з «церковщиною».
Композиторів зобов'язували не поширювати свої культові твори, а регентська
діяльність стала вважатися несумісною зі званням радянського професора. 1
червня 1928 митець припиняє регентську діяльність. Довгий час поспіль
духовні твори П. Г. Чеснокова виконувались лише за кордоном. Їх нове життя
розпочалося

лише

на

пострадянському

просторі.

У

творчому

житті

композитора наступила оглушлива пауза, яку не могли заповнити поодинокі
обробки народних пісень та праця світського педагога та диригента.
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Висновки до Розділу 1
1. У

Розділі 1

реконструйовано

основні

віхи

творчої

біографії

П. Г. Чеснокова, надано загальну характеристику його творчої діяльності та
визначено її культурно-історичне значення. Підкреслено, що постать цього
митця є однією з найзначніших в православному мистецтві Срібної доби.
Багатогранна творча діяльність Павла Григоровича Чеснокова нерозривно
пов’язана з православною Церквою

та її музичною традицією. Основними

сферами творчої діяльності П. Г. Чеснокова є композиторська, регентська,
виконавсько-хормейстерська,

педагогічна,

науково-методична,

культурно-

просвітницька, які щільно корелюють між собою. Один з кращих регентів свого
часу, П. Г. Чесноков одночасно багато років викладав в Синодальному училищі
та Єкатерининському Інституті шляхетних дівчат у Москві та на Регентських
курсах у Петербурзі, брав участь у регентських з’їздах та численних духовних
концертах, зокрема у Харкові (1911). У радянський період в житті митця
домінують передусім світські напрями діяльності (керування Державною
академічною капелою та хором Московської державної філармонії; викладання
у Московській консерваторії, де він очолював відділ хорового диригування та
керував студентським хором; створення нової галузі музичної науки –
хорознавства). Переважно світським є й його композиторський доробок
останніх років життя.
2. Здійснено історіографічний огляд джерельної бази та наукової
літератури за темою дисертації. Систематизовано існуючий корпус досліджень,
пов’язаних з ім’ям П. Г. Чеснокова, який містить: а) фундаментальні праці з
історії та теорії богослужбового співу, в яких творчість П. Г. Чеснокова
висвітлюється лише оглядово; б) статті публіцистичного характеру, присвячені
переважно творчій особистості митця; в) музикознавчі статті, присвячені
творчості

Чеснокова-композитора;

г) дисертації,

присвячені

проблемам

богослужбового співу, його витокам, сучасному стану, жанрам та персоналіям,
де висвітлені певні аспекти творчості П. Г. Чеснокова. Зазначено, що попри
величезну художню значущість та виконавську популярність композиторського
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доробку П. Г. Чеснокова, ані в українському, ані в зарубіжному музикознавстві
дотепер немає самостійних, окремих наукових праць, спеціально присвячених
висвітленню творчої діяльності митця, розкриттю його ролі в історії
православної музики та її основних жанрів, а також компаративному аналізу
його літургійних творів різних років (насамперед Всенощного бдіння).
Підкреслено, що саме вирішення узагальнюючих і системних аспектів
проблематики, пов’язаної з творчою діяльністю П. Г. Чеснокова (передусім –
визначення стильових особливостей і жанрової типології композиторської
спадщини митця, еволюції жанру Всенощного бдіння у його творчому
доробку), зумовлює актуальність та новизну даної дисертації.
3. Визначено загальні художньо-естетичні засади творчої діяльності
П. Г. Чеснокова та провідні особливості його композиторського стилю,
детерміновані належністю митця до Нового напряму духовного мистецтва, що
ставив за мету оновлення православної церковної музики шляхом повернення
до її джерел. У духовних творах майстра вірність церковному канону
поєднується

із його

П. Г. Чеснокова

авторським інтерпретуванням. Духовна

детермінована

філософсько-релігійним

творчість

світосприйняттям

митця, його картиною світу та її музично-естетичним віддзеркаленням.
Основні стильові ознаки композиторської творчості П. Г. Чеснокова
знаходять яскраве віддзеркалення у звуковисотній організації творів митця, в
інтонаційно-тематичній, ладотональній, темброво-фактурній, метроритмічній
стилістиці, структурно-композиційному мисленні тощо.
4. Дисертантом систематизовано мистецький доробок П. Г. Чеснокова
(понад 500 творів) за хронологічними і стильовими ознаками

та здійснено

періодизацію його композиторської діяльності. Згідно зазначеній періодизації, в
роботі визначено основні етапи композиторської творчості митця: 1) 1-й світський
(початковий) період (1895–1905); 2) 1-й літургічний період (1906–1909); 3) 2-й
світський період (1909–1911); 4) 2-й літургічний період (1912–1917); 5) 3-й
світський період (1917–1944).
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5. Визначено жанрові ознаки композиторського доробку П. Г. Чеснокова.
Композиторська спадщина митця містить насамперед велику кількість хорових
духовних творів. Серед них – масштабні літургічні цикли богослужбового та
концертного характеру (Всенощні бдіння, Літургії, Панахиди, Молебень, цикли
хорових концертів і змінних піснеспівів) та невеликі хорові мініатюри (найбільш
відомими є його хорові концерти з солістами). У творчій спадщині митця різних
років чимале місце також посідають твори світської тематики – хорові та вокальні
(романси на вірші відомих поетів).
Дисертантом запропоновано жанрову типологію композиторської спадщини
П. Г. Чеснокова, згідно з якою твори митця класифіковано за такими параметрами:
1) сферою функціонування; 2) способом виконання; 3) виконавським складом;
4) акустичною структурою; 5) гендерним складом; 6) типом вербального тексту;
7) жанровим призначенням; 8) жанровим типом композиції; 9) типом тематичного
матеріалу.
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РОЗДІЛ 2
РЕЛІГІОЗНО-ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА 2-ї ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. ТА
ЇЇ ВІДЗЕРКАЛЕННЯ У ПРАВОСЛАВНІЙ ДУХОВНІЙ МУЗИЦІ
СРІБНОЇ ДОБИ
2.1. Становлення та розвиток православної філософської думки та її
вплив на розвиток богослужбового співу
У східнослов’янському світі філософська традиція виникла пізніше, у
порівнянні з європейським заходом. Причинами цього було панування на Русі
язичницької культури та розрізненість людських спільнот, атомізація життя, а
також відсутність стійких зв’язків із вже сформованими світовими культурами.
Передумовами виникнення філософії на Русі були введення у 988 р.
християнства як єдиної духовної основи, поява єдиного писемного тексту,
єдиного політичного життя, створення держави, єдиної культури.
Впродовж багатьох століть серед вчених йде полеміка щодо національної
самобутності та часу виникнення вітчизняної філософії. Деякі мислителі
(В. В. Зеньковський [109-112], О. Ф. Лосєв [162], Г. Г. Шпет [338]) вважають,
що самостійна національна філософська думка утворилася тільки у другій
половині XVIII – початку XIX ст. «Самостійна творчість в області філософії,
вірніше – перші початки його – ми знаходимо в Росії лише у другій половині
XVIII століття, в XIX столітті ж починається епоха інтенсивного, все більше
розгортаємого, філософського руху, яке визначило подальші шляхи філософії»,
– відзначає В. Зеньковський [109, с. 11]. Г. Шпет у своїй книзі надає ще більш
критичне судження: «духовенство та знать не тільки не мали уяви про наукові
та філософські інтереси, але навіть не складали, як то було в западній історії,
міцного освіченого шару нації» [338, с. 3-4].
Інші автори (А. А. Галактіонов та П. Ф. Нікандров [63], М. М. Громов [85],
А. Д. Сухов[285]) дотримуються протилежної думки. Вони відносять початок
національної філософії до X–XI ст., безпосередньо пов'язуючи її витоки з
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прийняттям християнства в Київській Русі. Так, М. Громов вважає, що «під час
розгляду вітчизняної філософії Середньовіччя слід відкинути нав’язливі
стереотипи щодо її нерозвиненості, слабкої присутності у духовному житті
суспільства або, навіть, повної відсутності такової» [85, с. 3]. Подібні погляди, на
думку вченого, виникають від недостатньої вивченості давньоруської літератури
та іконопису та розуміння сутності та характеру вітчизняної філософської думки:
«як не можна давньоруську іконопис механічно порівнювати з реалістичним
живописом Нового часу, так не можна давньоруську думку прямолінійно
зіставляти з європейською філософією» [там само].
Витоками цих протилежних суджень є різне розуміння сутності східнослав’янської філософії як науки. Так, Г. Шпет стверджує: «давньоруська
філософія не є наукою <…> я визнаю філософію лише як знання, а не як мораль,
проповідь чи світогляд <…> але цим не заперечую, а навпаки стверджую
наявність попередньої історії, під час якої філософія стає знанням [338, с. 8]». В
той самий час В. Зеньковський вважає: «філософія є там, де існують пошуки
єдності духовного життя на шляху його раціоналізації» [109, с. 14], пояснюючи
свою думку тим, що не тільки теорія пізнання свідчить про наявність
філософського мислення «у філософії не одне, а декілька корінь, саме цим
визначається її своєрідність» [там само]. Історія вітчизняної філософії свідчить
про те, що остання за своєю сутністю є наднауковим, всеосяжним вченням про
світогляд, який існує у тісному зв’язку з релігійною свідомістю, основою
менталітету якої є: особливий інтерес до морально-естетичної, антропологічної та
історіософської проблематиці, прагнення до вираження своїх ідей та концепцій
засобами мистецтва (живопис, література, музика), замість дискурсивних форм,
що притамання середньовічній западній схоластиці [85, с. 3].
Загалом, за ствердженням В. Зеньковського, в історії православної філософії
існує два відносно самостійних періоди: передфілософіі та філософії.
Період передфілософіі (XI–XVII ст.) характеризується глибокими та
тісними зв'язками елементів філософської творчості з релігійною стихією
Стародавньої Русі і богословськими ідеями візантійського християнства. У
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літературних і релігійних текстах цього часу чітко проглядається філософська
проблематика. «Християнство прийшло на Русь не тільки як релігія, але й як
світогляд, що охоплює багато різних тем» [109, с. 32]. Під терміном
«давньоруська філософія» слід розуміти не теоретичну систему, яка склалася, а
сукупність ідей, образів і концепцій філософського порядку, що містяться в
текстах культури X–XVII ст.
З прийняттям християнства за візантійським взірцем на Русі змінилася
парадигма культури, її ціннісна та цільова основа, хоча духовний досвід
язичництва фрагментарно зберігся. Спробуємо проаналізувати деякі ідеї
візантизму, які вплинули на формування духовності, національну релігійнофілософську самосвідомість та православну музичну культуру.
У Візантії церква сприймалася як духовна основа сильної централізованої
авторитетної влади. Вона трактувалася як земне втілення релігійних
основоположних ідей, вирішувала всі питання спільно, соборно. Вищим
втіленням єдності церкви були вселенські собори, на яких обговорювалися
питання і виносилися рішення догматичного, церковно-політичного та судоводисциплінарного характерів. До складу таких соборів входили помістні церкви,
вище духовенство та миряни.
Такі філософсько-релігійні поняття, як соборність, свобода волі і
самовизначення людини, святість і подвижництво, про які далі піде мова
докладніше, були сприйняті давньоруською культурою від Візантії і посіли
особливе місце в православній музичній культурі. Соборність в Візантії
передбачала колективну життєтворчість і колективний порятунок та була
спрямована на збереження культурних традицій. Всі форми культури і
мистецтва розвивалися синкретично як вираз взаємозв'язку і взаємозалежності
держави, церкви і

людини, тому соборність є важливим наслідком

християнського світогляду. Церковна музика соборна: суб’єкт її внутрішнього
світу – Бог і Церква, «тіло Христове», і все творіння («Всякое дыхание да
хвалит господа» – Пс, 150:6).
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Музичні традиції Візантії, що розвивалися у напрямку загальної духовнотворчої співпраці, були також перенесені на культурний ґрунт Русі.
Формування універсальної культури церковного співу відбувалося на основі
давньогрецької практики й теорії. У процесі розпаду імперії її території, такі як
Болгарія, Сербія, Влахія, Сірія, у більшому або меншому ступені успадкували
риси саме візантійської культури [259]. Саме через Болгарію, на думку прот.
В. Металлова, була сприйнята грецька система церковного співу на Русі.
«Святий рівноапостольний князь Володимир привів з собою в свою столицю,
Київ, першого митрополита Михаїла, болгарина по походженню, та інших
єпископів, архієреїв, співаків, що були послані царем та патріархом
Константинопольським» [188, с. 52].
Русічі по-різному відносилися до візантійського взірця церковного співу.
Авторитетний вчений церковного співу М. Успенський вважає, що існувало три
основних напрями. До першого – про візантійського – належали візантійське
духовенство та київська аристократія, які прагнули точного відтворення
богослужбового співу за грецьким взірцем з використанням всіх його елементів
та особливостей, в тому числі прийомів мелізматичної орнаментації та манери
звукоподачі. Другий напрям був радикально протилежним першому. Його
представники використовували канонічний богослужбовий текст, розспівуючи
його за своїм власним смаком. Третій напрям являв собою «золоту середину»
співочих пошуків Давньої Русі. Кращі досягнення візантійської співочої
системи – богослужбові тексти, принципи композиційного розвитку, нотація,
система ладо-фнтонаційної організації – були сприйняті та асимільовані на
руському культурному грунті [291, с. 64].
Передчуття занепаду Візантійської імперії породило містичні настрої, в
результаті яких з’явилася віра в примарність світу і Божественний промисел.
Вчення ісихазму, засновником якого був візантійський чернець Григорій
Палама, про шляхи до єднання людини з Богом через «очищення серця»
сльозами і самозаглибленням проповідувало усамітнення, приглушення всіх
пристрастей і сприяло зростанню індивідуалістичного начала в мистецтві. Під
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впливом ісихастських ідей, спираючись на ідеологію ченців-самітників,
затверджується суворий, відчужений від усього мирського, аскетичний образ
візантійського святого.
Ісихазм – одне з унікальних явищ в історії людства. На думку відомого
вченого прот. Іоанна Мейендорфа, термін «ісихазм» може вживатись принаймні
в чотирьох різних значеннях. В стародавній християнській літературі він
використовується для позначення відлюдництва, тобто специфічної форми
чернецтва, відмінною від співжиття у великих монастирях. У ХІІІ–XІV ст.
ісихазм є тісно пов'язаним з психосоматичними методами творіння молитви
Ісусової, тобто вказує не на відлюдництво власне, а на певну школу духовного
життя, що може проявлятися і в спільножитних монастирях, і в світському
житті. У сучасній літературі ісихазм визначається як вчення про «нестворені»
енергії св. Григорія Палами. Нарешті, поняття ісихазм застосовується в більш
широкому сенсі як характеристика всього руху ревнителів Православ’я, які в
другій половині XІV ст. поширювали свій вплив на всю Східну Європу [186,
С.163]. Тобто ісихазм – це надзвичайно багатостороннє, багатовимірне явище,
яке відноситься до складних феноменів людської цивілізації і духовного життя.
Ісихастський подвиг, в православному варіанті, – це, перш за все, певний
духовний і антропоцентричний процес, ключову особливість якого становить
його поступовий висхідний характер. Шлях ісихазма виражається поняттям
Духовної або ж Райської Лествиці, за назвою класичного трактату преп. Іоанна
Синайського – «Лествиця». Це особливого роду досвід Богоспілкування, діалог
Бога і людини. Сутність і основа ісихазма – молитва, а вона, як сказано у преп.
Іоанна Лествичника, «є спілкування» [151, С. 28,1]. Ісихастський досвід – це
досвід Обоження як приближення до Бога, Богоспілкування в молитві і всього
життя в Бозі; це мета-антропологічний і мета-емпіричний фінал духовного
висхідного процесу.
Окремої уваги в рамках нашого дослідження потребує питання творчості
у вченнях ісихастів. На думку християнських подвижників, творчість – це не
тільки прояв Бога, це його абсолютна природа. У початковому слові Біблії
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сказано: «Бог створив небо і землю» (Бут 1: 1), і тому Бог є «Творцем видимих і
невидимих». Екзистенційну природу людини становить потреба у творчості,
діяльна здатність до світобудови, формування сфери духовних цінностей.
Апріорне прагнення до творчості, здатність бачити щось принципово нове,
закладена в кожній особистості. Це відголоски або навіть можна сказати
відображення божественної суті.
Григорій Палама надавав даній проблемі виняткового значення. Творчий
талант, на думку святителя, робить людину унікальною, подібною до Великого
Творця. Саме здатність людини до творіння Солунський архієпископ вважає
проявом Образа Божого. Процес людської творчості є творінням з «нічого»,
створенням чогось принципово нового, неіснуючого до теперішнього часу в
природі. Але те, що для Бога є природним і самочинним, у людини вимагає
найчастіше найвищого напруження духовних і фізичних сил. Покликаний Богом
до творчості, митець не в змозі самостійно, без допомоги Божої, зробити творчий
подвиг, який би мав космічного значення. Адже Бог відводить кожному з нас
свою роль, і найгеніальніші твори створюються з натхнення, за допомогою Духа
святого. Часом неймовірні зусилля і каторжна непосильна праця не приносять
належного результату, а твір, народженний в пориві натхнення, стає геніальним
шедевром, і слава його не меркне впродовж століть [186].
Аскеза, з цієї точки зору, – це теж творчість, але творчість найвищого
порядку як найбільш глибоке проникнення образу Божого в живий духовний
досвід людини. Така творчість несе в світ позитивну перетворюючу енергію.
Особливість містико-аскетичної творчості полягає в тому, що її суб’єкт і об’єкт
збігаються. Тому уподібнення Богові відбувається тут найбільш повно.
Ідеї аскетизму і безпристрасності знайшли своє відображення і в
богослужінні. У церковній музиці діє принцип презенціі (від лат. присутність),
коли включеність музики в ритуально-символічну дію народжує в людині
почуття причетності до вищих таємниць.
Церковний спів відрізняється від світської музики, перш за все, своїми
формами і тими художніми законами, які в ній діють. Загальномузичні закони
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можуть не в повному обсязі і не всі застосовуватись до церковного співу. Так,
наприклад, притаманний класичній європейській музиці закон симетричного
ритму в більшості випадків не застосовується в церковному співі. Це
обумовлено вільним текстовим ритмом, де немає правильного чергування
наголошених та ненаголошених складів (подібно до віршованого тексту), і де
піснеспіви не пов’язані з ритмічністю рухів (як у світській музиці і світській
пісні, дуже часто пов’язаної з танцем). Неметричність богослужбового тексту
часто не дає можливості «втиснути» його в симетричні рамки тактів, групувати
музичні фрази в періоди тощо. Це викликало в стародавньому знаменному
розспіві особливу, властиву тільки церковному співу систему «поспівок», що
мають свої власні закони ритму, угруповання окремих частин і взаємного їх
з'єднання в залежності від будови тексту і його логічного змісту.
Тобто, церковний спів є автономною богослужбово-музичною областю, яка
знайшла своє втілення в особливій системі – осмоглассі6. Давньоруська теорія
богослужбового співу уявляла собою закінчену і самодостатню систему, яка
вважалася надмузичною системою, що будувалася за своїми особливими
законами. В теорії небесного ангельського співу, яким вважався спів за
богослужінням, і образом якого був знаменний розспів, не допускалося мислення
фізичними, земними параметрами, такими як висота і тривалість звуку.
Давньоруська теорія співу оперувала не окремими точками – звуками, а описувала
сам процес інтонування. Статичному звукоряду музики був протиставлений
динамічний «звукоряд рядка» [175].
Незважаючи на закладені в основі давньогрецькі лади, система гласів
представляла собою не тільки мелодійне, а ще й богослужбове і календарне
поняття, тому що мелодичний матеріал гласів був організований згідно
богослужбового чину і календаря. «Глас», який розуміється подібним чином,

6

Осмогласся – система гласів, яка слугувала для оформлення богослужіння. Звичай кожен з 8 днів свята
Великодня виконувати піснеспіви на особливий розспів – глас. Восьмиденний цикл повторюється також кожні
8 тижнів від Великодня, що охоплює увесь рік. Ця система зафіксована у книзі Октоїх
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зближується скоріше не з поняттям ладу, а з поняттям нома7, що представляє собою
ряд мелодійних формул або моделей, закріплених за певною богослужбовою
ситуацією або текстом. Саме такий принцип модальності лежить в основі системи
осьмогласся.
Принципом розспіву були також засвоєні катарсичні і етичні начала музики,
але не в первинних, язичницьких, формах, а в перетворених формах пізнання
досвіду православного аскетичного життя. Таким чином, можна зробити
висновок, що знаменний розспів став називатися знаменним не тільки тому, що
запис його здійснювалася за допомогою спеціальних знаків – знамен, а й тому, що
сам він був знаком та символічним відображенням ангельського співу. Саме тому
весь богослужбовий спів на Русі називався янгелогласним і янгелоподібним.
Янгелоподібність та янгелогласність викликали особливі якості знаменного
розспіву, які проявляються як в характері загального мелодійного ладу, так і в
особливостях його структури. Музичний ритм церковних піснеспівів був
підпорядкований словесному, власне розспів – це не мелодія, в звичному розумінні
музики, а читання тексту, розспівуючи його. Внаслідок вільної художньої будови
священно-поетичної прози, ритмічний малюнок піснеспівів є теж несиметричним за
своєю будовою. Силабічні вірші складали окремі речення, групуючи в періоди і
строфи. Подібно до них мелодійний матеріал формувався в музичні речення –
поспівки, рядки, ліца, фіти8. Будь-який богослужбовий текст може бути
розспіваний великим або малим знаменем, грецьким, київським або іншим
розпівом, тобто «бути викладений у відомій типовій манері, зі збереженням
родових рис даного розспіву, його своєрідного характеру, духу і стилю» [211, с. 3-4]
Особлива форма побудови мелодій, що отримала назву «центонної»
техніки9, передбачала наявність розімкнених мелодичних структур. Велика
кількість комбінацій, що виникають в результаті з'єднання різних поспівок,
7

Мова йде про давньогрецький ном, на основі якого Платон будував свою ідеальну державу. Принцип розспіву
відображає його перетворений варіант – Божественний ном
8
В системі осмогласся поспівками називають стійкі мелодичні звороти, що складаються в рядки та належать до
якогось гласу. Це мелодична основа розспіву. Ліца і фіти – це лише епізодичні прикраси, подібні до юбіляцій у
григоріанському хоралі.
9
Центонна техніка – від лат. Cento – лоскут, кусок. Сутність техніки в тому, що мелодія будується з низки вже
готових поспівок, канонізованих мелодичних зворотів
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забезпечує значну архітектонічну різноманітність мелодій при їх єдиному
інтонаційному вигляді. Ця центонна техніка, або система поспівок є, на думку
В. Мартинова, «проявом творчості особливого порядку – церковної, соборної
творчості, що може здійснюватися лише в межах строгого церковного життя та
недосяжного для особистісного музичного творіння, що ґрунтується лише на на
свавіллі і самоізмишленіі» [175, с. 52].
Церковно-співоче мистецтво носило консервативний характер і досить
довго

охоронялося

від

вторгнення

індивідуальної

творчої

свободи

і

нововведень п’ятилінійной нотації. Але з появою київського, болгарського і
інших розспівів, а також «казанського знамені» процес «омузичення» і
обмирщення теорії богослужбового співу став стрімко розвиватися. Почався
період активної секуляризації богословської думки і музичної культури.
Другий період розвитку філософської думки (серед. XVII – 1 пол.
ХІХ ст.) значною мірою був підготовлений попереднім розвитком національної
духовної

культури,

що

формувалася

під

вагомим

впливом

Візантії.

Слов’янському типу мислення був ближче православний Схід з його образноінтуїтивним сприйняттям дійсності, ніж католицький Захід, що тяжіє до
логічно-доказового способу мислення. Про це свідчить тісний зв'язок
середньовічної руської філософії і мистецтва, синкретичність, неможливість
відокремити одне від іншого. Якщо філософія Західної Європи базувалася на
праці Аристотеля «Логіка», то в основі руської філософії лежать платонівські
ідеї. Логіці, що пронизує західну культуру, протиставлена східноєвропейська
Софія-Премудрість.
Починаючи з XVII ст., під впливом секуляризаційних процесів
внутрішньоцерковної свідомості, російські та українські мислителі почали
засвоювати багату теоретичну спадщину західної культури, скорочуючи довгий
і нелегкий шлях власного сходження до висот філософської думки. У той же
час подібне учнівство, наслідування чужому обмежували свободу власної
творчості. Слов’янській думці з самого початку було властиве прагнення до
внутрішнього, інтуїтивного осягнення сущого, його прихованих глибин, яке
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найбільше осягається не за допомогою зведення його до логічних понять і
визначень, а за допомогою сили уяви і внутрішньої життєвої рухливості. Для
російської та української філософської думки надзвичайно характерне поєднання
чуттєвого, раціонального та ірраціонального, інтуїтивного і містичного. Що ж
стосується

західноєвропейської

філософії,

її

основним

принципом

є

раціональність (ratio). Раціоналізм, природно, керується тільки категоріями
розуму, і все, що неможливо охопити силою розуму, він відкидає. Таким чином,
він не залишає місця для інших форм філософствування.
Яскравим та типово показовим представником «справжнього» філософа
на Русі був Григорій Сковорода, в оригінальній та самодостатній системі якого
проявилися перші риси самостійного філософствування. «Сковорода був
глибоко віруючою, але в той же час внутрішньо свободною людиною. Завдяки
цій свободі та сміливим злетам його думок, він іноді ставав в опозицію з
традиційним церковним вченням. Його думка приводила до алегоричного
викладу

Священного

Писання,

що

було

джерелом

натхнення

його

філософських пошуків» [109, с. 64–65]
В богослужбовій практиці ці процеси знайшли своє відображення у так
званому «зламі» від богослужбового співу (до середини XVII ст.) до церковної
музики (починаючи з другої половини XVII ст.). На зміну унісонному співу
приходить багатоголосся, яке поступово витісняє принцип розспіву, вводиться
п’ятилінійна київська квадратна нотація. Знаменний спів, позбувшись
колишнього пануючого становища, поступається місцем принципово новому
стилю – партесному співу.
Починається кардинальне зрушення богослужбово-співочого мистецтва у
бік світської музики, що є новим етапом розвитку багатоголосного хорового
духовного співу за зразком західної католицької церкви з одного боку, та відхід
від колишнього розуміння богослужбового співу як однієї з форм самого
богослужіння в іншого. Як слушно зазначає В. Бойко, «із середини XVII ст.
співом слов’янської цекви могутньо опановували західні культурні впливи,
вироблені

латинською

церковною

культурою,

а

також

деякими
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протестантськими течіями. Як наслідок, поступово став укоренятися погляд на
церковний спів як на вокальну музику, що була елементом прикраси в
богослужінні і тішення слухачів, та як на незначну частину в системі загальної
музики» [31, с. 67].
XVII – XVIIІ ст. в історії філософії відзначено парадигмою так званого
Нового часу, пов’язаного з народженням та утвердженням нового суспільного
ладу – буржуазного – та новими цінностями і засадами людського буття. В
центрі уваги нового світогляду стає розум, а не віра. В основі ставлення
людини до світу лежать знання, що базуються на науці та експериментальному
пізнанні. Вищеназвані ознаки культурної парадигми Нового часу мали своє
специфічне відбиття в розвитку православної церкви та співочого мистецтва.
Так, історичними віхами на шляху подальшої секуляризації церковного життя і,
відповідно, богослужбово-співочого мистецтва можна назвати церковну
реформу патріарха Нікона (1652 р.), україно-російську угоду 1654 р., державні
реформи початку XVIII ст., серед яких слід особливо відзначити скасування
патріаршества

в

православній

церкві

і

заміну

його

«Святійшим

Правительствующим Синодом» (1721 р.).
Ці історичні події тією чи іншою мірою сприяли поступовому
проникненню, впровадженню і закріпленню в православному богослужінні
елементів західноєвропейської музичної культури, які ґрунтуються передусім
на

стилі

інструментальної

музики,

багатоголоссі,

організованому

за

вертикальним «органним» принципом (на відміну від рядкового, лінеарного
багатоголосся давньоруського церковного співу), привнесенні позацерковних
жанрів (наприклад, канта).
В. Мартинов, порівнюючи два вищезазначених періоди, відзначає, що
зіставлення богослужбового співу і музики в XVII ст. можна звести до зіставлення
принципу розспіву і концерту, що втілюють різні типи організації мелодійного
матеріалу в богослужінні, та містять в собі різні способи зображення життя: «Як
хоровий концерт складається з декількох або багатьох контрастних за характером
частин, так і життя з різними перепетіями можна розглядати у вигляді концерту.
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<...> Життя ж, що пронизане єдиним устремлінням до Бога, може розглядатися у
вигляді розспіву» [176, с. 101].
Проблемі взаємопроникнення й конфронтації двох типів культурної
парадигми присвячена наукова праця Н. Герасимової-Персидської «Російська
музика XVII сторіччя. Зустріч двух епох» [72]. Характеризуючи тип парадигми
Середньовіччя, вчена особливо відзначає роль канону, що поширюється «на
спосіб організації всіх рівнів художнього явища» [72, с. 13]. Спів і словесний
ряд, за виразом Н. Герасимової-Персидської, складають «синкретичну єдність,
що спрямована <...> до споглядального поглиблення в трансцендентні ідеї
християнського вчення» [72, с. 15].
Розглядаючи парадигму Нового часу, дослідниця виокремлює такі
ознаки: антропоцентричність, звільнення музичного мистецтва від церковного
призначення, виникнення системи функціонування мистецтва (композитор –
виконавець – слухач)» [72, с.16-17]. Остання теза є особливо важливою в
контексті нашого дисертаційного дослідження. Зважаючи на це, можна
припустити, що розпочинається поступове розмежування народу і кліросу10,
трансформації півчих у виконавців, а прихожан – у слухачів.
Подальший розвиток в православної церковної музики (з середини XVIII
ст.) означений впливом «італійського концертного стилю». У той час до складу
богослужіння Літургії міцно входить так званий «запричастный концерт», що
співається замість мелодично розвиненого причетного вірша. Таким чином, на
думку дослідника І. Гарднера, «увага прихожан переноситься зі сприйняття
статутного тексту кіноніка (причетного вірша), що виконується в подібних
випадках дещо формально – на акордовому ,,читанні”, на складну й ефектну
музичну фактуру «концерту» та на співочу техніку його виконання <...> Сам же
,,концерт”: здебільшого не пов'язаний за змістом з богослужбовою темою цього
дня, не мав літургійного, богослужбового значення, а дістав лише значення
музичного» [64, с. 213].
Клірос– місце в храмі, де розташовується хор. Також сукупність людей, котрі відправляють
богослужіння (зокрема хор).
10
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Отже, розрив з церковним світоглядом, що почався в другій половині
XVII ст. і досяг в XVIII ст. свого повного вираження, розповсюджувався на всі
сфери людського буття та залишав відкритим питання про створення нової
ідеології. Українська та російська інтелігенція, що відірвалася від Церкви,
шукає натхнення в естетичному гуманізмі, спирається на нього в своїх
громадських рухах. З колишньої церковної свідомості залишилася одна риса,
яку відомий мислитель і історик В. Зеньковський визначив як «Теургічна ідея».
«Теургічна турбота тримала думку та совість на висоті історіософського
універсалізму, – саме так й розвивалася та міцніла в російській інтелігенції її
спрямованість ,,вселюдським” темам, її напружена та дещо метушлива
зайнятість питаннями людства ,,взагалі”»[110, с.172].
Лише у другій половині XVIII – поч. XIX ст. православна релігійнофілософська думка починає поступово виходити на власний шлях розвитку.
Колись єдина культура роз’єднується на дві різні сфери. Світська культура
відокремлюється від церковної свідомості, в той же час релігійна свідомість
звертається до суто церковних тем, шукає «чистоти» церковної думки та життя.
Як зазначає В. Зеньковський: «Це зростання церковної свідомості веде
поступово до того, що в його надрах відкривається простір для філософської
думки, що виходить із християнських принципів, але є вільною у своїй
творчості, у пошуках істини. <...> Це є секуляризація в межах церковної
свідомості, що відбувається без розриву зі Церквою» [110, с.131]..
2.2. Відбиття релігійно-філософських ідей кінця ХІХ – початку ХХ ст.
у духовному та світському музичному мистецтві
Філософський розум знову повернувся до Православ’я у другій половині
ХІХ ст. в творчій діяльності слов’янофілів, старші з яких (О. Хомяков,
І. Киреєвський, К. Аксаков, Ю. Самарін) перебували в найтіснішому духовному
спілкуванні і постійно впливали один на одного. Але кожен з них був яскравою
індивідуальністю, розвиток якої був цілком і до кінця індивідуальним. Саме
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тому складно говорити про «філософію слов'янофілів» взагалі, тому
зупинимося на філософських ідеях деяких мислителів.
Програму цієї філософії сформулював І. Киреєвський, і це була філософія
життя: «Як необхідна філософія: весь розвиток нашого розуму вимагає її. Тільки
нею одною живе і дихає наша поезія; вона одна може дати душу і цілісніть
нашим молодим наукам, і навіть життя наше, може взяти від неї витонченість та
стрункість» [26, с.139 ]. Перший крок до неї, на думку філософа, повинен бути у
вивченні розумових багатств та досягнень тієї країни, яка в своєму світогляді
випередила всі інші народи, маючи на увазі німкцьку філософію. Але чужі думки
можуть бути корисними тільки для розвитку власних. Вітчизняна філософія
повинна розвиватися «з власного життя, створюватися з нагальних питань, з
панівних інтересів нашого народного і приватного буття» [там само]. У цій
програмі була усвідомлена необхідність об’єднання західної філософії з
національним релігійним духом, тим самим проголошувався кінець абстрактній
філософії і прагнення до цілісного мислення.
О. Хомяков стверджував, що філософування виходить з релігійного
досвіду і має стати філософією дії. Він був дуже освічений у сфері православної
патристики. «Саме в читанні творінь Святих Отців склалися його основні
богословські погляди, жива і глибока особиста релігійність, справжнє життя в
Церкві» [109, с. 198]. Творчо осмислюючи досвід європейської філософії на
основі патристики, він закладає основи нової релігійної філософії, вчення про
свободу, про соборність, про Церкву.
Саме поняття соборності стає основоположним в християнській філософії
О. Хомякова та подальших мислителів. Соборність – це «свобода в єдності»,
вільне єднання людей, засноване на християнській любові і спрямоване на
спільні пошуки шляху порятунку. Ідеалом соборності є Собор Іпостасей Святої
Трійці, а найбільш соборною реальністю – Православна Церква, яка веде
людину до соборної цілісності духу.
Філософ розвиває оригінальні принципи теорії пізнання, які можна
характеризувати православною гносеологією: любов як принцип пізнання
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відкриває релігійну істину, соборне спілкування в любові є критерієм істини.
Тобто, знання істини дається лише взаємною любов’ю. В основі свідомості –
віра, яка є тотожною знанням. Воля-свобода з’єднана з розумом в цілісності
духу. Хомяков розвивав концепцію соборності, яка органічно з’єднує свободу і
любов: «Християнство є не що інше, як свобода у Христі ... Єдність Церкви є не
що інше, як злагода особистих свобод <...> Свобода та єдність – дві сили, яким
достойно вручена таємниця свободи людської у Христі» [26, с.142].
Тож, однією з визначальних ознак соборності служить принцип «єдності і
множинності». Поняття «соборний» розкриває не тільки зовнішнє, видиме
об’єднання людей в будь-якому місці, але й постійну можливість такого
з’єднання на основі духовної спільності. Соборність проявляється у всіх сферах
людської життєдіяльності – в церкві, в сім’ї, в суспільстві, у стосунках між
державами тощо. Слов’янофіли трактували народ як свого роду цілісність, що
володіє комплексом ідеальних якостей, а також бачили в ньому якусь незмінну
«духовну

сутність»,

субстанцію,

наріжним

каменем

якої

виступають

православ’я і общинність. При цьому православ’ю, що є для слов’янофільства
найвищим виразом християнської ідеї, властива особлива внутрішня цілісність
духу і чистота. Постійному зміцненню духу соборності в православному
суспільстві активно сприяє загальне поширення общинного принципу,
заснованого на ідеях духовної солідарності.
Музична естетика православного богослужіння також ґрунтується на
соборних та Софійно-теургічних принципах, виявлених релігійною філософією
рубежу XIX–XX ст., але з самого початку властивих церковній музиці. Так,
творчість є способом самореалізації, яка перетворює людину, має, перш за все,
антропологічне начало, глибинно пов’язана з музичними переживаннями в
православному богослужінні. Цілісність по духу і настрою, канонічний лад
біблійних співів, підпорядкованість одній ідеї всієї множини роблять соборною
в своїй основі всю літургічну гімнографію.
Поняття соборності також складало фундаментальну основу світської
музичної аксіології ХІХ – початку XX ст. Самозабутнє шукання чистих ідеалів,
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порив душі в царство добра, справедливості і правди вирізняють національний
культурний архетип, починаючи ще з найдавніших часів і до теперішнього дня.
Під впливом цих ідей, що розповсюджувалися на всю художню культуру, в
мистецтві Срібного доби (особливо в музиці) зростає роль «хорового», а ширше
– «соборного» начала. М. Лосський, розвиваючи концепцію, запропоновану
О. Хомяковим, підкреслює, що соборність «є вільна єдність багатьох осіб на
основі спільної любові до Бога й до всіх абсолютних цінностей. До числа
абсолютних цінностей належить не тільки Бог, краса, добро, істина, повнота
життя, але й кожна дійсна, або хоча б лише можлива особистість. Кожна
особистість, при правильному використанні своїх здібностей, може бути
зведена Богом в Царство Боже. Там вона бере участь в соборній творчості, яке
полягає в тому, що кожен член Царства Божого творить щось індивідуально
своєрідне, але так, що всі разом вони створюють єдину гармонійну повноту
життя та досконалу її красу» [165, С.86.]
Соборність, що підтримується музично-хоровим началом, не тільки
становила одну з рис філософії ХІХ – поч. XX ст., але і по-різному інтерпретувалася
мислителями

цього

періоду.

Так

у

К. Аксакова

поняття

«соборності»

соціологізуєтся через фактичне її ототожнення з громадою, де особистість вільна як
в хорі. Поєднання в душі протилежних начал, які часом доходять до крайності,
дозволили М. Бердяєву прийти до висновку, що в духовному житті народу теза
завжди обертається антитезою. Взаємодоповнення протилежностей (колективного
та індивідуального) лежить в основі людського характеру та виражається скрізь
органічну єдність загального і особистого. [25, с. 21].
Слово «соборність» має слов’янське походження. Це – собор (церква),
церковний з'їзд, а також «симфонія, гармонійна узгодженість, всеєдність» у
Л. Карсавіна. «Соборність ... етична та релігійна, вона століттями виховувалася
православ’ям в народі як інтуїтивна очевидність. Все воєдино у вільній єдності
живої віри», – писал О. Хомяков. [306, с. 266.] М. Бердяєв визначає соборність
як православну чесноту, «яка не знає зовнішнього над собою авторитету, але й
не знає індивідуалістичного усамітнення та замкнутості» [26, с. 166]. В. Іванов,
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поет та філософ Срібної доби, розглядаючи соборність як ідеальну величину, в
своїй праці «Рідне та вселенське» пише про те, що соборність – «завдання для
теоретичної думки» та практичне здійснення за допомогою «творчості
життєвих форм» [111, с. 100-101].
П. Флоренський ідею соборності розкриває крізь народну пісню. Саме в
пісні зберігається гармонійна єдність при повній свободі голосів за принципом
гетерофонії. Незважаючи на імпровізацію деяких голосів, єдність досягається
внутрішнім взаєморозумінням, ціле не тільки зберігається кожним виконавцем, а
ще й створюється многократно та многообразно. Підсумовуючи ідеї праць цього
філософа, можна сказати, що соборність – категорія всесвітнього єднання [296].
В творчості В. Соловйова термін «соборність» трансформується в ідею
всеєдності (під впливом ідейй Шеллінга та Спінози). Згідно цьому вченню
всеєдність – це такий стан, в якому єдине існує не за рахунок всіх або на шкоду
їм, а на користь всіх, це – деяка гармонійна єдність множини, ідеальний лад
буття, що визначає спрямованість його еволюції. У суспільстві «ідея
всеєдності» розкриває себе як боголюдський союз осіб або всесвітня церква,
яка об'єднує всі національності та визначає загальну мету людства – подолання
егоїзму і ворожнечі, створення на землі «царства Божого». [277].
У моральній області позитивна всеєдність трактується В. Соловйовим як
абсолютне благо, в пізнавальній – абсолютна істина, а в сфері матеріального
буття – як абсолютна краса. Мислитель визначає красу як об'єктивне втілення
ідеї організації, як якусь першосущність, визначальну структуру буття. Краса,
створена людиною, перевершує красу природи, позбавлену моральних засад.
Мистецтво повинно одухотворити природу, об'єктивувати внутрішню красу.
«Досконале мистецтво своїм остаточним завданням має втілити абсолютний
ідеал» [277, с. 404]. Метою мистецтва є виявлення краси в реальному житті, а
не тільки в уяві художника. Філософ сподівається на єднання людства в
абсолютній красі, через яку має здійснюватися позитивна всеєдність. А для
цього необхідно перетворення життя на моральних засадах. (Відзначимо, що ще
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до В. Соловйова, ці ідеї були відображені в музиці М. І. Глінки, а в кінці
XIX століття знайдуть своє втілення в творчості П. І. Чайковського).
Соціально-філософську

інтерпретацію

соборності

дав

в

своїх

трудахС. Л. Франк. Філософ підкреслює, що суспільство – це справжня, цілісна
реальність, а не довільне об'єднання окремих індивідів, більше того, воно є
єдиною реальністю, в якій існує людина. Ізольовано мислячий індивід є лише
абстракція: лише в соборному бутті, в єдності суспільства справді реально те,
що ми називаємо людиною. Розуміння соборності через практичний соціальний
аспект С. Франк розкриває в роботі «Духовні основи суспільства». Франк
розглядав соборність в якості внутрішньої, органічної єдності, яка «лежит в
основе всякого человеческого общения, всякого общественного объединения
людей» [298]. До первинних і основних форм соборності відносяться, згідно
Франку, шлюбно-сімейна єдність, релігійне життя, спільність долі та життя
всякого об'єднаного суспільства. Ці три форми соборності в реальності
нерозривні і не можуть існувати окремо один від одного. Соборність знаходить
у вченні Франка соціальні риси. На думку мислителя, єдине, що вирізняє людей
між собою – це служіння громадській правді. Філософ часто повторює:
«Суспільне життя є спільне, соборне існування людини» [298, с.240].
Так, хоровий спів, маючи широкі можливості соціального зближення,
дозволяє індивіду позбутися особистого егоїзму, відчути себе частиною
колективу, зрозуміти необхідність самодисципліни на благо суспільства,
засвоїти поняття про людську солідарність. Своєю величезною силою єднання,
створюючи могутній колективний організм, хоровий спів включає людину в
соціальне життя суспільства.
Отже, світська культура і суспільство XIX століття несли в собі ознаки
соборності, що були засновані на хорових началах та забезпечували поєднання
свободи особистості і громадських інтересів. Соборність трактувалася як
громадськість, соціальність, гуманізм і вселенськість.
В українській художній культурі ідеї соборності та об’єднання
висловлював та розвивав великий поет та письменник Тарас Шевченко.
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Глибоко гуманістичною є його філософська концепція людини як особи і
громадянина. Він заперечував усе, що поневолювало дух людини, звеличував
свідоме земне, природно-патріотичне сприйняття світу, позбавлене будь-якого
фанатизму. «Молітесь Богові одному. Молітесь правді на землі, а більше на
землі нікому не поклоняйтесь...», – писав поет в поемі «Неофіти» [294].
В розумінні українця громада – це добровільне товариство людей з
незмінним правом особистої волі. Саме такими найхарактернішими рисами
М. Костомаров намагається донести самобутність українського народу.
Мислитель ратував за слов’янську співдружність і взаємну оборону від
зовнішніх ворожих сил, бачив майбутнє України у вільній федерації
слов’янських народів при загальній особистій і суспільній свободі [там само].
На думку української дослідниці П. Герчанівської, соборність – це ідеальна
модель релігійного буття, «принцип соборності органічно ввійшов в систему
мислення українського народу, він простежується протягом усіх етапів розвитку
української

народної

релігійної

культури

і

є

важливою

детермінантою

самосвідомості українців. Сьогодні найбільш реально діючою формою в реалізації
соборного абсолюту залишається єдність небесної і земної церкви» [75, с. 150].
Отже, найбільш повне релігійне втілення поняття «соборності» ми
знаходимо в православ’ї, а підтвердження цьому – в духовній композиторській
творчості означеного періоду. Православні ідеї єднання людини і Бога,
Обоження, прагнення до осягнення вищого існування, знайшли своє
відображення в музичних ідеалах досконалості і краси.
Основою нового світовідчуття початку XX століття став панестетизм, що
декларує уявлення про красу як про глибинну сутність світу, його найвищої
цінності і найактивнішої сили, що перетворює буття. Дана концепція
перекликається з ідеями «Світової Душі» неоплатоників і Ф. Шеллінга, а також
з

філософією

«вічної

жіночності»

(Софією)

В. Соловйова,

що

мала

безпосередній вплив на становлення поглядів представників нової релігійної
свідомості.
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Краса як християнський ідеал панувала в думках багатьох митців та
мислителів. Так, розмірковуючи про високе естетичне значення мистецтва, ще
М. Глінка відмічав, що композитор – це «мислитель в області звуків» [76, с. 351].
Естетика В. Соловйова тісно пов’язана з космоантропологією та етикою, в якій
автор намагається дати філософське обґрунтування афоризму Ф. Достоєвського
«красота спасет мир». На його думку, краса, являючись місцем зіткнення двох
світів,

приводить

земне

буття

до

морального

порядку

шляхом

його

одухотворення, продовжує художнє перетворення Світу, що почала Природа,
тобто є чуттєвим втіленням істини і добра в матеріальному світі. [162].
Основна філософсько-естетична установка В. Соловйова може бути
охарактеризована як теургічна. Він пов’язує художню творчість з містикою,
метою якого є «общение с высшим миром путем внутренней творческой
деятельности» [277]. Музичне мистецтво в цьому сенсі виступає як вільна
теургія, тобто перевтілення емпіричної, природної дійсності з точки зору
реалізації в ній божественного начала. Саме теургія, тобто творчість по волі
Божій є основною високою метою мистецтва, яке покликане одухотворити
життя й втілити в ньому ідеали добра, істини і краси.
Ідея теургічної творчості, що стала основоположною в культурі Срібної
доби, виникла ще в трудах отців східно-християнської церкви (Іоанн Дамаскін,
Максим Ісповєдник, Псевдо-Дионісій Ареопагіт, Григорій Нісський, Григорій
Палама). Вихідною ідеєю для них була, власне, ідея богоподібності: «якщо Бог є
творцем, то і людина теж творець, ,,поет” культури» [62, с. 224.]. Однак,
творчість людини не тотожна Божественній творчості. Якщо Бог творить з
нічого, спочатку, абсолютно, то «людина лише ,,формує” з нижчих елементів,
зводячи до вищого і втілюючи те, що йому ,,надано вищими силами” [там само].
Таким чином, у християнській теософії творчість представлена як
Боголюдський процес. Відповідно, якщо Бог є творцем від початку, то
справжня творчість – тільки там, де присутній Бог.
В цьому сенсі Богоподібна сама природа мистецтва, яка базується на
творчій уяві, тобто втіленні улюбленого образу в кольорі, в камені, в звуці, в
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жесті тощо. Мистецтво спрямовано на перетворення та преображення нижчих
(несвідомих і підсвідомих) сил, на піднесення їх до надсвітових сутностей, до
образу Божого, вищої краси.
Основоположною для філософів, поетів та музикантів Срібної доби стала
ідея синтезу мистецтва та релігії як можливість реалізації теургічної творчості.
Тобто, теургія є поєднання містики, релігії з мистецтвом, при цьому мистецтво
лише пасивно споглядає світ, а релігія певним образом змінює його. «Мистецтво
оспівує любов, а релігія прививає її людям. Зливаючись разом, вони роблять
любов великою силою – не тільки любов’ю до світу і до людей, а й любов’ю до
вічності. Релігія є справжнє буття, а мистецтво тільки вказує на горизонти цього
буття. Шлях теурга – через естетичне дерзання проникнути в область ,,вищої
творчості”» [21, с101].
Концепція теургічного мистецтва Вяч. Іванова представляє ідею про два
етапи художньої творчості – «сходження» та «низходження». Спочатку
людина піднімається до вершин смислу того, що відбувається, де йому
відкривається краса світу, і лише потім, з вершини сходить вже художник,
який втілює те, що йому відкрилося в художніх формах.
Таким чином, теургічний акт – це «низходження» вищої краси з небес на
землю; людська ж творчість, навпаки, спрямована до неба. Таку діяльність
С. Булгаков назвав «софіургійною». У його розумінні мистецтво вторинне по
відношенню до краси, як вічної незмінної цінності, яка не потребує жодних
доказів. Але саме мистецтво являє красу в самих бездонних її глибинах: краса
має силу і переконливість в собі самій, а твір мистецтва кличе до життя в красі
і пророчо свідчить про неї.
Якщо перенести цю концепцію в область музичної творчості, то тут
найбільш показовою є ідея Боеція про «світову» та «людську» музику.
«Світова музика» (música mundana) – це музичні закономірності, які
проявляються в глобальних явищах Всесвіту: в зміні пори року, в координації
стихій природи і особливо в улаштуванні Космосу [310].
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В основі цієї концепції лежить погляд на музику як на загальну гармонію,
що сприяє узгодженню протилежностей та упорядкуванню різноманітних явищ.
Вона випливає з давнього уявлення про гармонію як феномен, який створюється
ціле з різнорідних елементів. «Після їх ,,обробки” гармонією вони вже не є
хаотичною розрізненої масою, а утворюють логічне з’єднання, де тісно
взаємодіють між собою на основі єдиних принципів» [74, С. 133].
Думка про гармонію як засоб єднання – це своєрідне трактування
платонівського вчення про «Світовий Дух» (необхідно також відзначити, що
саме у Платона вперше з’явилася ідея «космосу, що звучить»). Що ж
стосується людської музики (música humana), то вона, на думку Боеція,
уособлює гармонію духу і тіла. Тема «світової музики» отримує широкий
розвиток і в епоху Срібної доби. Музикальність як зразок досконалості і гармонії
проникла в поезію, живопис, театр, вплинула на філософські та естетичні вчення.
Для поетів початку XX ст. поняття музики було пов’язане з вищими духовними
основами буття. Під музикою розумілося не тільки власне музичне мистецтво,
але і його приховані форми – музика природи, музика космічних далей, музика
людської душі. Осягнення надчасових категорій, піднесення до неминущому,
одвічному, протиставлення небесного та земного, «матеріального світу» і
«нетлінної порфіри» – ця тема об'єднала в духовних шуканнях не тільки
філософів і поетів, а й багатьох композиторів початку століття: М. РимськогоКорсакова,

С. Танєєва,

О. Гречанінова,

П. Г. Чеснокова

С. Рахманінова,

О. Скрябіна та ін.
Внутрішньою причиною цього стала потреба до корінного оновлення
мистецьких образів та засобів, яка спонуклає здійснювати переоцінку духовних
накопичень цивілізації. «Художники були охоплені бажанням відкрити завісу
вічної таємниці світобудови, відчути неможливе: свободу людського духу
перед обличчям Вічності» [12, с. 112–113].
Інтерпретацію соборності, як співпадання релігійного, морального і
соціального начал, що протистоять індивідуалізму і колективізму, ми можемо
спостерігати в організації творчого процесу композиторів «Могутньої купки».
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Аксіологічного основою їх творчості була цілісна ідейно-духовна реальність, яка
поєднує на гармонійній основі всіх членів гуртка. Усередині цієї єдності
особистість кожного композитора зберігала свою індивідуальність і свободу,
засновану на взаємодопомозі, безкорисливості та самовідданій любові до
культури та мистецтва, до народу як носія православних християнських
традицій. Вільна єдність композиторів «Могутньої купки» в справі розуміння
ними правди і пошуків шляхів до спасіння християнської душі, єдність,
заснована на любові до народу й батьківщини, перегукувалася з ідеєю
соборності. Тільки в осягненні істини творчості усіма членами гуртка, а не
одним композитором, яким би авторитетним він не був, через духовне єднання,
соборність відбувається прорив в трансцендентність, чим визначається цінність
творчості «кучкістів».
Соборність виступає тут як категорія «що творить», завдяки якій
композитори, створюючи музичні твори, знаходять те, що є досконалого в них
самих: «божественне» натхнення. Силою соборної творчості композиториаматори підняли російську музику до європейського рівня розвитку.
Світоглядні установки музикантів і зокрема композиторів Срібної доби
тісно сплітаються

з релігійно-естетичними символізму. Гостре бажання

символістів осягнути «знак іншого світу в цьому світі» пояснює підвищений
інтерес композиторів до явищ, які виходять за межі предметного світу і звичних
параметрів людського

буття.

Необхідно

відзначити,

що

символізм

як

світорозуміння, як певний «стан умів» значно розширив рамки естетичної
творчості, підкресливши, що саме релігійна діяльність найближче стикається з
мистецтвом. Символізм вперше, згідно з А. Бєлому, чітко прояснив той факт, що
«Мистецтво не має жодного власного сенсу, окрім релігійного <...>
Відмовляючись від релігійного сенсу мистецтва, ми позбавляємо його всілякого
сенсу взагалі» [21].
Одна з основних ідей, що була декларована діячами художньої культури
Срібної доби – думка про високу місію мистецтва, про те, що мистецтво
покликане не тільки відображати навколишній світ, а й перетворювати його,
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висувати перед людством нові сверхпроблеми, що вимагають свого вирішення.
Важливу образну сферу поезії, музики, живопису визначав лейтмотив свободи
людського духу перед лицем Вічності. У мистецтво входить образ Всесвіту –
неосяжного, привабливого, що часом лякає. Для одних художників ця тема
була відображенням релігійних почуттів, для інших – втіленням містичного
захоплення і трепету.
При всій неоднорідності і внутрішній суперечливості нових художніх
течій, які виникають в перші десятиліття XX століття, загальним для них було
прагнення до сили, ясності і чіткості вираження. Туманність та символічна
загадковість протиставлялися виразності та іноді, навіть, прямолінійності
художнього висловлювання, естетична витонченість – лаконічній простоті. При
всій європейській орієнтованості багатьох явищ в мистецтві в них з особливою
значущістю починає розроблятися тема національної самобутньої краси.
Не залишалася осторонь від загальних шляхів розвитку вітчизняної
культури і музика. Паломництво в минуле, ностальгічна тяга до витоків,
звернення до спадщини класичних і докласичних епох, інтерес до стародавніх
пластів національного мистецтва – ці риси характеризують перш за все хорову
творчість композиторів Срібної доби.
Саме в області хорової музики ретроспективні тенденції переважно були
пов'язані з рухом національного відродження. Про це свідчить посилення ролі
духовних (в тому числі, церковно-співочих) жанрів в загальній системі форм і
видів хорового мистецства. Аналогічні тенденції проявляються в цей же час і в
інших сферах художньої культури. Як писав І. Ільїн, «є люди, які вхоплюють
край ризи Божої в мистецтві і через мистецтво; вони розуміють і здійснюють
мистецтво як особливий спосіб бачити й зображати Божественну сутність світу
та людини» [117, с. 85].
Мотиви, що спонукали композиторів Срібної доби зверталися до
духовних жанрів, були різні – від внутрішніх релігійних установок до чисто
естетичних переваг. Духовність в культурі виступає як вища етична та
естетична категорія, в якій передбачається зв'язок людини з Вищим Началом
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(Абсолютом), Істиною, Вічністю; це прояв вищої краси і гармонії. Духовність в
мистецтві передбачає, перш за все, глибокий зміст твору, в якому світ
втілюється в високих образах, піднятих над буденністю, і тому вимагає
особливої культури сприйняття, зосередженості, умоспоглядання.
Першоосновою духовної музики в її ортодоксальному розумінні є
канонічне слово. Тому кожний піснеспів – це проспівана молитва. Визначаючи
сутність молитви, С. Булгаков пише, що вона є «спрямування всіх духовних сил
людини, всієї людської особистості до трансцендентного <...> Людина робить в
ній зусилля вийти понад себе, піднятися вище себе <...> Де немає молитви, там
немає релігії» [38, с. 25–26.].
У молитві відбувається злиття двох енергій – нетварної божественної
енергії з енергією людини. Подібна «синергійність» призводить до Обоження
людського єства. За визначенням В. Мартинова, «Обожена людина, людина, що
зробилася ,,причасником Божого єства”, стає іконою вищої світу, бо вона
відновлює в собі образ та подобу Божу, що була втрачена нею при
гріхопадінні» [176, с. 179]. Найвище досягнення молитви полягає не в тому,
щоб Бог почув людину, а в тому, щоб людина почула Бога («Внуши, Боже,
молитву мою»).
Вузловим моментом синергійності є храмове богослужіння, що поєднує в
собі всі види діяльності людини. Йдеться про синтез мистецтв, що описував у
своїх роботах П. Флоренский [295, 296]. Величезну роль в православному
богослужінні має місце його проведення – храм. На думку Є. Трубецького, в
православному мистецтві «храм розуміється як те начало, яке повинно
панувати в світі. Саме Всесвіт повинен стати храмом Божим» [287, с. 342].
Ця ідея «світоосяжного» протиставляється факту війни та кровавої смути,
що назрівала в суспільстві початку ХХ ст., вона виражає надію на грядуще
умиротворення всього світу. Православні храми символізують гігантськи
свічки, що спрямовую своє молитовне світло догори, до Бога. У продовження
цієї думки П. Флоренский пише: «Храм есть лествица Иаковлева, и от
видимого возводит к невидимому» [295, с. 363].
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Органічно «вписана» в синтез храмового дійства і ікона. На думку
Е. Н. Трубецького, «відкриття ікони дає нам можливість заглянути в душу
народу, послухати його ліричну сповідь, що виразилася в чудових творах
мистецтва. У цих творах виявилося все життєрозуміння та все світовідчуття
православної людини з XII по XVII століття» [287, с. 373–374].
Слід зазначити, що ікона в ортодоксальному розумінні є «актуалізація
синергійної культури, спосіб її існування в історичній дійсності» [176, С. 179.]
З одного боку, ікона – це конкретний витвір церковного мистецтва, з іншого –
метод, принцип організації пространства і часу. Під іконами простору маються
на увазі ікони, писані на дошці або фрески, а також зовнішнє і внутрішній
устрій храму; іконами ж часу є богослужбовий спів та дзвін.
Про те, що богослужбовий спів на Русі сприймався саме як ікона свідчать
такі його визначення як «янгельський», «янгелоподібний», «янгелогласний»,
про які мова йшла вище. Ці визначення підкреслюють, що людина під час
виконання богослужбових піснеспівів стає подібна до янгелов, а саме
богослужіння є праобразом, чи іконою янгельського співу на землі. В храмовім
богослужінні, як зазначає В. Мартинов, ікони простанства та часу створюють
так звану «єдину іконосферу».
Под іконосферою мається на увазі та частина світу, яка «войдя в
соприкосновение с обоженным естеством человека и испытав его воздействие,
преображается в икону небесного мира. Обоженное естество человека, ставшее
иконой, делается эпицентром иконосферы, а иконосферой в идеале должен стать
весь мир, и значит, весь мир должен стать иконой. Этот мир, преображенный
обоженным человеком в икону небесного мира, выходит за рамки эстетики и
должен мыслиться уже метаэстетическими категориями, ибо принцип иконности
подразумевает именно метаэстетический уровень» [176, С. 179].
Відродження високого духу православного співочого мистецтва в епоху
Срібної доби співвідносилося з ідеями «вищого планетарного сенсу», що
характеризують всю релігійну культуру початку XX століття. Найважливішу
образну сферу мистецтва цього періоду визначали роздуми над проблемами
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буття і вічності, порив до трансцендентальних сутностей. Середньовічна Русь,
що була широко представлена в живописі та хоровій музиці, втілювала
ідеальний, піднесений світ та спокій, протиставляючи тривогам і суспільним
колізіям початку XX століття.
Саме хорова музика Срібної доби в синтезі з православним культом стала
символом ренесансу релігійного мистецтва. Як відмічав С. Булгаков, «релігійне
мистецтво, яке молитовно надихається має найбільші потенції стати тією іскрою,
з якої запалає світове полум’я, та засяє на землі перший промінь Фаворського
світла» [38, с. 334].
Отже, серед різноманіття культурних феноменів Срібної доби саме
хорова музика виступає як яскраве, виразне явище. Вона вмістила цілий спектр
філософських, естетичних, моральних ідей, співзвучних духові часу. До числа
найбільш значущих проблем, відображених в хоровій творчості композиторів
Срібної доби, слід віднести:
– розширення меж художнього осмислення дійсності, прагнення до осягнення
надчасових і надпространственних понять Вічності, Світової Душі,
Божественного Духу, гармонії Космосу тощо;
– підвищений психологізм, що проявляється як втілення теми взаємоєдності
мікро- і макрокосму;
– синтез мистецтва і релігії як можливість реалізації теургічної творчості,
вихід за межі людського буття;
– звернення до стародавніх пластів духовної культури як до джерела вічних
моральних цінностей – правди, добра, справедливості, милосердя, що було
вельми показовим на тлі суспільно-політичних подій початку XX ст.;
– пріоритет «соборного» (хорового) начала – прояв ідеї «всеєдності».
Таким чином, хорова музика Срібної доби була не тільки нерозривно
пов’язана з культурним контекстом епохи, будучи її ідейної домінантою, а й
була здатна «продуцировати власні духовні смисли, перевершувати рівень
наявної культури, переорієнтувати суспільну психологію та свідомість» [12].
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2.3. Кристалізація єдиної драматургічно-композиційної парадигми
циклу Всенощного бдіння в композиторській творчості
Духовне становлення православного богослужбового співу – це динаміка
розвитку від ранніх зразків візантійської та давньоруської монодичної традиції
до монументальних літургійних циклів в творчості таких митців, як
П. Чайковський, О. Гречанінов, П. Г. Чесноков, С. Рахманінов та ін. Однією з
ключових ідей, яка визначає стильову концепцію духовної музики цих
композиторів, є пошук цільності музично-циклічної форми, що складає єдине
богослужіння.
Тобто, з XVII ст. до перших десятиліть ХХ ст. в межах крупних
циклічних жанрів – Літургії та Всенощного Бдіння – ідейно зосередилися
колективні стильові пошуки композиторів, які мали на меті усвідомлення так
званої «нової музичної єдності духовних жанрів». Циклічні партесні «служби
Божі» М. Дилецького та В. Титова, осмогласні цикли літургій Стефана Бєляєва
та

Петра

Норіцина,

літургічні

композиції

композиторів-класиків

–

М. Березовського, С. Дегтярьова, А. Веделя, Д. Бортнянського, стилізовані
гармонізації в жанрі «циклів-перекладів» Є. Азєєва, М. Римського-Корсакова,
Г. Ломакіна, С. Смоленського, В. Металлова та ін., класичні циклічні шедеври
П. Чайковського

й

О. Архангельського,

С. Рахманінова,
О. Гречанінова,

«церковні»

й

«концертні»

П. Г. Чеснокова,

опуси

О. Нікольського,

М. Іпполітова-Іванова та ін. – такий історичний «персоніфікований» шлях
православної духовної музики, що сторіччями прагнула віднайти спосіб
досягнення єдності та цілісності духовних жанрів.
Акцентуючи на новому підході, що притаманний митцям із середини
XVII ст., маємо на увазі існування первісної «канонічної єдності», що мала
місце в богослужбовому співі «першої епохи» (термін І. Гарднера) [64]. Канон –
це термін з дуже широким спектром значень, одна з основних категорій в таких
науках, як естетика, мистецтвознавство. Більш того, поняття канону вживається
не тільки відносно творчого процесу, а і в інших сферах людської
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життєдіяльності, де потрібно структурування та закріплення певних людських
відносин. Так, релігія, що фокусує естетичні, філософські, психологічні норми
людської поведінки, канонічна за своєю суттю, канон виступає як спосіб та
форма її існування.
В широкому сенсі канон – це система правил, сукупність структурних
закономірностей, що закріплені в певному художньому напрямку в конкретний
історичний період. Але це не тільки система специфічних музичних уявлень, а й
ширше – система особливих етичних, естетичних, філософських норм. Головною
місією канону, за думкою С. Соколова, є ствердження засобами художньої мови
ідеалів та ідей етико-естетичного плану. Тобто, канон з історичної точки зору є
стійкою системою, що регулює та організовує духовні структури суспільного
життя взагалі загалом [276].
Канон

як

світоглядна

категорія

–

це

домінування

загального,

надособистого і стабільного над індивідуальним, суб’єктивним, змінюваним
(О. Івашкін) [114]; це система мислення традиційного типу (О. Лесовіченко)
[150]. Канон – це кількісно-структурна модель (О. Лосєв) [163], що виражається
у вигляді коду, моделі, зразку, «подобну». Сутність канону полягає в
можливості його відтворення, що потребує існування зразків, а індивідуальний
авторський твір вже є новим варіантом архетипа чи зразка. Канон завжди є
усвідомленим, тому що моменти структурування, оформлення є проявами
інтелектуального

начала.

Як

правило,

канонічні

постулати

та

догми

закріплюються в теоретичних дослідженнях.
Так, О. Урванцева в своєму дисертаційному дослідженні «Прояв
авторського начала в канонічних жанрах російської духовної музики межі XIX
– XX ст.» дає таку оцінку цьому поняттю: «можна уявити канон у вигляді такої
схеми (системи): задана установка, що породжує певний тип відносин, що
здійснюється

у

формі

впорядкованої

діяльності,

яка

призводить

до

запрограмованому результату, зафіксованого в знаковій чи матеріальній формі»
[290, с. 25]
98

Питання, що пов’язані з каноном, піднімаються в дисертації І. Безуглової
«Канонічне та індивідуальне в творчості розспівників XVII ст. (Опекаловський
розспів)». Автор використовує термін у вузькому значенні – як стереотип, що
обумовлює закономірності давньоруської церковної музики. «Традиція розспіву
тексту є втіленням музичного канону, що представляє собою систему правил, які
визначають зв'язок музичної творчості з обрядом» [19, с. 9]. Як і в багатьох
дослідженнях в області медієвістики, у поданій праці знаменний розспів (форма
канону) сприймається як еталон, зразок, одиниця виміру, в порівнянні з якою
стають очевидними видові відмінності місцевих, регіональних і авторських
розспівів (Н. Парфєнтьєва, Б. Шиндін, Є.Артем’єв). Відзначено шляхи розвитку,
що ведуть до виникнення розспівних стилів, з індивідуальною інтерпретацією
традиційних стереотипів.
В дослідженні Ю. Плахова «Художній канон в системі професійної
східної монодії (на матеріалі інструментальної музики народів Середньої Азії)»
канон трактується як єдність структурного та семантичного планів, який
функціонує як кількісно-структурна композиційна модель, але репрезентує не
будь-який, довільно вибраний зміст, а проявляє себе як «система правил, які
пов'язані з визначеним – канонічним – типом змісту» [224, с.24].
Всі автори, які вивчають канон (в тому числі релігійний), відзначають
зв’язок усталених канонічних форм з певним типом мислення, культури,
світогляду, з понадособистісними смислами, заданими з зовні. Так, у
Середньовіччі канон був одним з атрибутів міфологічного мислення, таким
способом засвоєння світу, що транслювався за допомогою обрядів, преданія,
стереотипів поведінки. Як відомо, в цей період панувала єдина ідейна система –
релігійна, їй була підкорена в тому числі і музика, що була синкретичною та
виступала як супровід богослужбового обряду. В свою чергу, авторитет
патристичного тексту виступав як канон, догма.
Проблеми, що пов’язані зі зміною канонічних форм на зламі історичних
епох, розглядаються у вище згаданій роботі Н. Герасимової-Персидської. Як вже
зазначалося раніше, вчена використовує поняття «культурна парадигма» як
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певний код окремо взятого типу культури, за яким формується її цілісність в
кожному складовому компоненті; як особливий «тип формації», маючи на увазі
усталені, інваріантні показники (структурні, жанрові, інтонаційні, фактурні тощо)
[72]. Як код для відтворення, парадигму можна певною мірою порівняти з
каноном, але ці поняття аж ніяк не є тотожними. Канон – це визнаний, свідомий,
безумовно цінний, конкретний зразок.

Проте, парадигма сама по собі не є

моделлю, вона не має одиничного втілення, але може бути відновлена за моделлю.
Отже, канонічність є показником і структурною основою середньовічної
культури. Канон охоплює як область осмислення, зв’язок змісту з формою, так і
поширюється на спосіб організації всіх рівнів художнього явища. «Канон возведена в закон традиція, таким чином вона санкціонує те, що сформувалося
насамперед як єдине справжнє, він звернений до минулого, що має визначати все
наступне» [70, с.12].
Сутність канону постає в його відтворюваності, що потребує не стільки
існування готових зразків, бо мистецтво не може жити як банальне копіювання,
але й законів структурування та такого фонду елементів, з яких може бути
«зібраний» твір (за правилами канону). В давньоруській церковній монодії сам
розспів як музичний елемент являє собою цілісність, яка може бути розкладена
на складові – інтонаційні звороти, поспівки. Як єдине професійне музичне
мистецтво свого часу, знаменний розспів мав великий фонд поспівок, що
поповнювався. Кожна з них не мала самостійного значення, але набувала його в
певному гласі, розспіві, в контексті зі словом іншими поспівками та
ритуальною системою.
«Для вірного розуміння давньоруського співочого мистецтва, – пише
Т. Владишевська, – слід мати на увазі, що всі жанри в ньому пов’язані
загальною ідеєю, динамікою її розвитку [47, с.155]. Музичним вираженням
літургічної єдності богослужіння є система осьмогласся, що була канонічно
прийнята вітчизняною Церквою з Візантії та мала продовження в межах
національної літургічної традиції. Канонічний спів був земною подобою
янгельського співу, тому точне відтворення мелодичної інтонації було
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необхідною умовою спільного служіння невидимих янгельських та земних
священницьких чинів.
Канонічна богослужбова музика є наочним, видимим та чутним
відображенням містичної практики святих отців церкви, що виражається в
молитві. Тому, засоби, що допомагають зосередженню уваги та концентрації на
сутності молитов, вважаються найкращими. Благозвучні, відомі та звичні для
сприйняття

інтонації

створюють

нейтральний

фон

для

молитовного

«трезвіння», «сердечної уваги» та вводять до певного кола настроїв.
Саме типи молитов окреслюють коло настроїв, що притаманне
церковному

мистецтву.

«Всякая

совершаемая

молитва

есть

моление,

заключающее в себе или прошение, или благодарение, или славление», – писав
Ісаак Сірін (Азбука духовная). Ці основні види молитов визначають типологію
інтонаційно-жанрових начал в духовній музиці.
Перший тип – це молитвослів’я, в яких на перший план виходить
концентрація волі («Верую», «Отче наш», єктенії). Вони можуть виражати
почуття покаяння, скорботи, прохання та характеризуються моральністю,
рівним псалмодіюванням, силаббічністю, тобто відповідністю кожного складу
тексту окремому звуку мелодії.
Другий тип пов’язаний з іншим станом віри – осяянням, почуттям подяки
Богу та святим. Прикладом такої молитви є більшість стихир, яким
притаманний невматичний тип розспіву, де один склад тексту може бути
проспіваний на двох-трьох звуках.
І, врешті, третій тип – алілуйний, славословний – виражається в
мелізматичних розспівах, де на перший план виступає вже не слово, а настрій
радості та захвату від зустрічі з Господом.
В зв’язку з тим, що призначення музики в богослужбовому ритуалі
визначається емоційною теплотою, яку вона несе в собі, її здатністю
пом’якшувати людські душі, то й спів повинен бути цілком направлений на
підтримку та збереження відчуття піднесеного, молитовного настрою, що
притаманний людям, котрі знаходяться в храмі. Співочий канон не має
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диференційованої зміни настрою всередині одного піснеспіву. Кожний
піснеспів розгортає тільки один емоційний стан, в якому переважає не рух, а
константність емоційного стану.
З середини XVII – початку XVIII століть принципове значення мало введення
гласових розспівів основних незмінних піснеспівів літургії «Єдинородний Сину»,
«Достойно єсть», «Іже Херувими». Слід зазначити, що осьмогласся того часу вже
не було монодичним, а являло собою так зване «постійне багатоголосся» [236,
с.173], тобто одночасний спів усіх партій хору з одночасною вимовою тексту. Але,
незважаючи на нову концепцію, це було продовженням традиційного осьмогласся,
що переживало нову стадію свого розвитку.
Водночас виникла інша галузь духовного формоутворення, яка більше
відповідала

реформаторському

духу

епохи,

оскільки

ґрунтувалася

на

досягненнях європейської музичної традиції. «Творча спрямованість до
об’єднання літургії засобами знаменної мелодики, – пише В. Протопопов, –
протистояла іншому художньому направленню, що прийшло з України у другій
пол. XVII ст. Численні твори українських митців мали назву «Служб Божих».
Це були літургійні цикли, що створювалися на оригінальному музичному
матеріалі на основі стилістики триголосного канту» [237, с.120].
Новий спосіб відображення єдності форми одночасно виражав й
стилістичну єдність.

Партесні

літургії

розширили

діапазон

художньої

виразності засобами імітаційної поліфонії, зіставлення хорового багатоголосся
(до 12 голосів) з ансамблевими епізодами (тріо). Така форма вільної композиції
зі змінним багатоголоссям закріпилася в церковній музиці, досягнувши
досконалості в творчості Василя Титова та його старших і молодших
сучасників. Поява циклічно організованої музичної композиції літургії була
проявом

творчої

свідомості,

що

зумовила

перехід

до

«вільного

композиторського мистецтва».
Тобто, з приходом так званого «Нового часу» (на межі XVII–XVIII ст.),
про який йшла мова раніше, основні емоційні сфери богослужіння (покаяння,
скорбота, прохання, подяка, радість та інші), що виражені в типах молитов,
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наповнюються

експресією

людських

почуттів,

конкретикою

музичної

символіки, ритмо-мелодійними формулами. До інтонаційності, яка до цього
часу була берегинею надчасного, надсвітового умоспоглядання соборної
людини, проникло реальне життя з безліччю швидко змінюваних ситуацій та
почуттів. Суб’єктом інтонації стає жива, соціально-конкретна людина.
Музична культура Нового часу відповідає новій культурній парадигмі:
антропоцентричній, з емансипацією окремих її компонентів (наука, філософія,
мистецтво), з диференціацією всередині кожного з них, з секуляризацією та
десакралізацією ритуалів, зі зростанням ролі індивідуума. Це виражається у
звільненні музики від суто церковного призначення, в зверненні до аудиторії,
тобто слухачів, в появі такого феномену, як музичний твір, який, згідно нової
культурної парадигми, повинен мати оригінальність втілення та здатність до
впізнання композиторського індивідуального стилю.
Якщо в середньовічному мистецтві канон визначав систему формальної
мови, то в епоху Нового часу в творчості митців канон стилізується. Таким чином,
суб’єктом духовної музики зазначеної доби постає не абстрактне соборне «ми», а
«художнє я», при цьому на перший план виходить постать митця.
Людина, що має в собі творчі здібності, проявляє їх завжди в будь-яку
епоху, але робить це в різний спосіб. Тобто, можна дійти довисновку про те, що
міра авторського самовиявлення змінюється залежно від історичної ситуації.
Яким би своєрідним не був творчий задум митця, він завжди орієнтується на
систему норм та стереотипів даної епохи, являючи собою певну єдність
стабілізуючих та динамізуючих елементів.
Розглянемо ці питання більш детально.
Отже, тип авторського ставлення до матеріалу, мови, змістовного боку
твору визначається парадигмою епохи, загальнокультурною ситуацією,
соціальними вимогами, що висуваються по відношенню до митця. В
середньовічну епоху оновлення змісту богослужбової музики не передбачалося
взагалі, і роль музиканта була принципово вторинною стосовно відтворення
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канону. Функція музиканта була суто виконавською, а груповий спосіб роботи
(в хорі) нівелював індивідуальні відмінності.
«Пробудження» авторської самосвідомості проходило в два етапи. На
першому етапі метою музиканта-виконавця було найточніше відтворювання
текстів незмінюваних піснеспівів як неодмінна умова втілення ідеї про
сослужіння янгельських та людських чинів та принесення свого уміння в дар
Богові. Цим визначався внутрішній настрій творчої суб’єктивності авторів по
відношенню до своїх почуттів та волі. Вважалося, що дар творіння надається
вищими силами як нагорода за вірне розуміння сенсу богослужбових текстів.
Точне дотримання канонів було свідоцтвом високого професіоналізму митця та
необхідною умовою в роботі. Вільне володіння «канонічною мовою»
передбачало знання структурних основ розспівів на всіх рівнях – поспівок,
строк, частин, сформованого ладового відчуття. Канонічна імпровізація
здійснювалась як «узорчатая вариантность» микроструктур при условии
сохранения «мелодических контуров сегментов» [222, с 132]. Роль розспівника,
автора як носія канонічних знань оцінювалася за ступенем володіння музичною
теорією того часу, вмінням озвучувати мнемонічні схеми, що були записані в
співочих книгах. В цих умовах одним з напрямків в творчій діяльності митців
було створення власних розводів до «таємно замкнених» записів складних
знамен, ліц, фіт, строк. Тобто, творча гідність музиканта стверджувалася за
допомогою канону.
Перехід до наступного етапу авторської свідомості був пов’язаний з
послабленням Візантійського впливу на богослужбовий спів Русі, розвитком
місцевих шкіл, монастирського співу, складання нових служб у зв’язку з
канонізацією святих у XV ст., виділенням серед розспівників набільш
майстерних, що володіють великим співочим фондом. Можна диференціювати
традиції монастирських розспівів (крутицький, тихвинський, соловецький,
опекалівський)

за

місцем

побутування

(перебування)

(новгородський,

київський, болгарський, грецький); за авторами (розспіви Християнина,
104

Лукошко, Безбородого та ін.); за стильовими ознаками великі розспівні стилі
(великий знаменний розспів, демественний, путєвой) тощо.
Створення протяжних розспівів зі збільшенням імпровізаційного,
авторського втілення, освоєння багатоголосся, посилення уваги власне до
естетичної сторони звучання – все це віхи (ступені) у процесі зростання
авторського самоусвідомлення. І. Безуглова вказує ще на один фактор, що
сприяє зміненню канону: «количество типов роспевов (и мера индивидуального
вклада роспевщиков) увеличивается, если песнопение особо почитается в
данной местности» [19, с. 11]. У різних музичних версіях розвиток та
перевтілення початкового матеріалу здійснюється завдяки перестановці
місцями поспівок та збільшенню їх кількості, розширенню з’єднуючих
сегментів. На цьому етапі митець відчуває себе не тільки копіювальником,
автор усвідомлює свою неповторність по відношенню до давніх стереотипів.
У мистецтві Нового часу зміст твору визначається ставленням митця до
обраного матеріалу, та роль канонічних установок передається кількісноструктурним моделям музичної творчості (від провідної ролі слова у церковній
творчості до домінування законів музичної організації). Стереотипні форми
вираження дають змогу «впізнати» відповідний тип змісту, а нестандартні рішення
є ознакою індивідуального стилю композитора. Загальноприйнятий стереотип
втисупає для автора фоном, відтінюючи особливості його творчої особистості.
Як

відомо,

художній

хоровий

цикл

Літургії

відокремився

від

синкретичного богослужіння в період між 1650 та 1700 рр. Від епохи
М. Дилецького до часів Д. Бортнянського тривав процес поступового відбору та
типізації хорових номерів. Авторська ініціатива й стилістичне освоєння
церковно-канонічних форм визначали структуру та зміст літургічного циклу.
Процес становлення жанрової форми тривав достатньо довго, доки не було
створено повної й універсальної структури музично-літургійного циклу.
Але сам факт існування Літургії та Всенощної як музичного циклу,
самостійного твору, відокремленого від синкретичного богослужіння, став
можливим лише завдяки появі особистості автора у Новий час. Авторське,
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творче бачення канонічної музики відображається вже у самому принципі
організації музичних номерів служби в єдиний цикл. Цільність твору, як
правило, досягається засобами музичного мистецтва: логікою драматургічного
замислу, тематичними та тональними зв’язками.
Таким чином, автор, в якості професіонала, що створює автономну
музику згідно з естетичними законами, керуючись власними естетичними
прийомами організації художнього цілого, постає носієм естетичної функції.
Мета

його

діяльності

розширюється:

з

автора-виконавця

заданих

богослужінням піснеспівів він перетворюється на автора-творця не тільки
церковного, але й світського жанру.
Кінець XVII – перша половина XVIII століття для богослужбової музики
пройшла переважно під знаком бароко. Якщо розглядати цей період з точки
зору співвідношення авторського та канонічного начал, то виявляється, що
формально композитори були залежні від канону, тому що церковна музика
поки що залишалася домінуючою формою професійної творчості. Бароко в
Україні та Росії представляє собою перехідну епоху від середньовічних форм
музичного мислення до нових, класичних, воно виконує ренесансну функцію
завдяки

розміщенню

людини

в

центрі

всесвіту

та

розповсюдженню

секуляризаційних установок на всі сфери життя – релігію, мистецтво, побут.
Стильові ознаки бароко є спільними для різних видів мистецтва –
архітектури, іконопису, музики. Це загальний життєстверджуючий тон,
декоративність, в музиці – акцент на різнобарвності звучання, колориті,
підвищеній динаміці, дробність та мозаїчність як загальний принцип
композиції, нагромадження мотивів, релігійна афектація.
Цей період можна поділити на два етапи – ранній (починаючи з другої
чверті XVII ст.), під час якого відбувається формування нових жанрів церковної
музики, нашарування старих та нових мелодичних стилів, різних форм
багатоголосся; та пізній – так зване «Високе Бароко» (кінець XVII – початок
XVIII ст.) з його розвинутими концертними формами багатоголосся.
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В ранній період освоєння партесного стилю відбувається на матеріалі
знаменного розспіву. Партесні гармонізації – це перехідна форма між строчним
багатоголоссям та партесним концертом. Функції голосів в таких творах чітко
закріплені: тенор – путь, що виконує уставну мелодію, дискант та альт –
доповнюючі голоси, бас – ексцелентований. Наряду з чотириголосними
партесними обробками був поширений також тристрочний спів, інтонаційною
основою якого були знаменний та демественний розспіви. Цей стиль співу
оригінально

поєднував

звучання

культового

мотиву

з

гетерофонією,

використовуючи лінеарне голосоведіння з рядами паралельних тризвуків, квінт, з
початковим унісоном та подальшим розходженням в терцію, квінту тощо. Новий
стиль на ранньому етапі бароко був представлений жанрами псальмів11 та кантів.
В пізньому періоді бароко (кінець XVII – поч. XVIII ст.) нормативним
стає жанр духовного концерту a capella, що був генетично пов’язаний з
венеціанською композиторською школою порубіжжя XVI – XVII ст. та
пройшов шлях через Німеччину, Польщу в Україну та Росію. Провідником
польських впливів в Росії був М. Дилецький, який виклав техніку композиції
духовних концертів у «Мусікійській граматиці». Серед композиторів, які
наслідували йому, розвиваючи цей стиль відходу від канонічних законів
побудови церковної музики, були – В. Титов (більш ніж 200 творів),
М. Калашніков,

М. Бавикін,

Ф. Редриков,

С. Яковлєв,

М. Сіфов,

В. Д’яковський, С. Бєляєв та інші.
Концертний стиль партесної музики має низку стійких типових ознак, що
беруть свій початок з барокової естетики та спираються на риторику, теорію
афектів та принцип контрастних зіставлень. Канонічний текст в цих творах
розглядається як матеріал для побудови форми, який потрібно розподілити між
розділами композиції згідно з правилами диспозиції, про яку пише в своєму
трактаті М. Дилецький. Так, наприклад, використання принципу імітаційного

11

Псальми – триголосні позалітургійні духовні співи, текстами для яких слугували поетичні переклади псалмів
Давида (тематика – покаянна, панегірична, різдвяна); спираються на побутову мелодику народної пісні; мають
строфічну форму, оформлені кадансами.
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вступу голосів робить можливим неодночасну вимову тексту або повторення
його фрагментів у різних голосах.
Принцип контрасту є багатофункціональним та основоположним: у
формоутворенні – кожен наступний розділ вводиться прийомом зіставлення;
кожен розділ присвячується одній емоції; внаслідок чого динамічні та образні
зміни створюють «тераси» (Т. Чередниченко) [317]; принцип концертності
спирається на контрастні зіставлення хорових масивів tutti та трьохголосних
ансамблів в характері та фактурі канту (із зіставленням регістрів, типів
фактури: імітаційна поліфонія в епізодах tutti та неімітаційна – в ансамблевих –
бас рухається по звукам акорду, а інші голоси концертують).
Образність – в стилі барокової риторики, фонд музично-риторичних фігур
загалом наслідує загальноєвропейський (наприклад, рух імітується за допомогою
канонічної імітації, радість передається через танцювальні мотиви та ритми,
фанфарні звороти, консонуючі співзвуччя, мажор, швидкий темп; смуток – за
допомогою інтонацій зітхання, затримок, пауз, мінору, повільного темпу; типова
формула покаяння – низхідні кварти – в концертах у характері плачу); тобто музика
зображує почуття, що задані текстом, згідно теорії наслідування.
Ще одним з яскравих показників нового стилю є жорстка метричність,
яка стає витоком динамізму, способом узгодження голосів на сильних долях, з
підкресленими кадансами та, як наслідок, дискретністю розвитку. Деякі
особливості партесного стилю, а саме: темброво-динамічні контрасти,
антифонні зіставлення хорових груп, концертний принцип чергування хору та
ансамблю чи соліста, наскрізне проведення ритмоформул, типи зачинів згідно
образної диференціації, – увійшли в ряд канонічних, традиційних прийомів та
стали взірцем для композиторів подальших епох.
Таким чином, музична сторона богослужіння набуває світського звучання
та починається відбір номерів та піснеспівів богослужіння, які були виконані в
новому стилі. Цей відбір відбувався за ступенем літургічної значущості.
Подальша секуляризація церковної служби пов’язана з орієнтацією
правителів на сучасне європейське мистецтво, а в музиці – на класичний
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італійський варіант. Запрошення музикантів з Італії сприяло зміні стильової
спрямованості з бароко до класицизму. В цей час в Росії та Україні працювали
такі композитори, як: Бальдасаре Галуппі (учнем якого був Дмитро
Бортнянський), Томазо Траєтта, Мафредіні, Джузеппе Сарті (та його
послідовники Д. Кашин, С. Давидов, А. Ведель); Франческо Арайя. Більшість
талановитих вітчизняних музикантів та композиторів того часу наслідували
стилю італійських майстрів. Серед них – М. Березовський, Д. Бортнянський,
П. Скоков, Є. Фомін та інші.
Цілісні літургічні композиції епохи класицизму (серед яких – твори
М. С. Березовського,

Д. С. Бортнянського,

А. Л. Веделя,

С. І. Давидова,

С. О. Дегтярьова) виробили певний статут музичної циклічності жанру, що
певною мірою ґрунтувався на нормативному класичному стилі епохи. У цих
композиціях діяла логіка тонального плану, мелодичного, гармонічного та
фактурного розвитку, тобто суто музично-композиційні прийоми, що замінили
гласову організацію єдиної синкретичної форми богослужіння.
Вважається, що саме М. Березовський вперше поділив хоровий цикл
Літургії на сім крупних номерів, які швидко закріпилися в музичній практиці.
Але увага автора зосереджувалася передусім на незмінних піснеспівах
богослужіння і надто обмеженій кількості змінних, звучання яких супроводжує
майже кожне недільне богослужіння.
Номери Літургії поєднані за ознакою функціональної значущості в
богослужінні
№1. Слава Отцу и Сыну. Единородный Сыне;
№2. Приидите поклонимся. Господи, спаси благочестивыя. Трисвятое;
№3. Иже Херувимы. Яко да Царя;
№4. Ектении. Отца и Сына;
№5. Верую;
№6. Милость мира. Тебе поем;
№7. Достойно есть;
№8. Отче наш.
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Музична мова Літургії та духовних концертів А. Веделя дуже схожі.
Композитор відходить від надмірної пишності бароко, використовуючи замість
багатоголосного звучання класичне хорове чотириголосся. Велике значення
приділяється поліфонічним прийомам розвитку – таким, як канонічна імітація,
фугато та stretta (як правило, на завершення твору). Тип мелодики різниться за
образними сферами, що були характерними для класичного типу мислення: в
ліричних номерах – це пісенні інтонації, в славильних – рух за звуками
акордових ступенів, з використанням типізованих гармонічних зворотів.
Молитовні номери – Верую, Отче наш, Трисвятое – побудовані на
псалмодіюванні та мають вільний ритм (метрично визначені тільки початок
співу та каденції).
Серед індивідуальних особливостей стилю Веделя слід, на нашу думку,
передусім підкреслити такі, як широке використання народнопісенних
інтонацій, змінних мажоро-мінорних ладів (що характерно для української
музики), хориямбічний ритмічний малюнок, яскравий драматизм та експресія.
Спеціальних прийомів об’єднання Літургії в єдиний цикл виділити не можна,
але однаковість гармонічної мови та прийомів музичного розвитку робить
композицію однорідною.
Подальший розвиток церковної авторської музики відбувався в умовах
інтенсивного розповсюдження світського мистецтва, а саме театрального та
інструментального жанрів. Як наслідок, це призвело до ще більшого спрощення
фактури хорових творів, домінування гармонічного викладу над поліфонічним,
зникнення хорових фуг, використання інструментального типу мелодизму та
танцювальних ритмів, тембрових зіставлень хорових груп та застосування
звуків-педалей.
Таким чином, у процесі відбору піснеспівів для літургійного циклу була
сформована мішана композиція, що найчастіше використовувалася в межах
недільних богослужінь. Такий тип форми під час домінування класицистичного
стилю в церковній музиці дістав назву «повної літургії», чи «повної обідні»,
незважаючи на очевидні недоліки в музичному змісті циклу. Фактична
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відсутність численних пісенних форм не сприймалася як дещо суперечливе,
тому що осьмогласні піснеспіви, як і раніше, заповнювали окремі моменти
богослужіння (антифони, блаженни, прокімни тощо).
Романтичне ХІХ сторіччя відзначається пошуками основ, сакральних
змістоутворюючих мотивів та призводить до другого «відкриття» християнства
та національної своєрідності, що були закладені в архаїчні давні часи.
Романтики відроджують канон, розуміючи під цим поняттям пласт мистецтва
та релігії, що відстає від сучасності на значну відстань часу.
Пошуки канонічного відбувалися в різних напрямках. Так, М. Глінка та
П. Чайковський

бачили

це

відродження

в

національній

визначеності,

поверненні до давніх розспівів; О. Львов та М. Бахмєтьєв спиралися на традиції
німецького протестантського хоралу, поєднуючи його з обіходними розспівами;
П. Турчанінов

та

О. Архангельський

наслідували

Д. Бортнянського,

продовжуючи писати в стилі італійських композиторів.
Новий етап у розвитку жанру наприкінці ХІХ ст. традиційно пов’язують з
ім’ям П. І. Чайковського. Звернення композитора в 1878 р. до музики церковної
традиції, зокрема до Літургії св. Іоанна Златоуста, не було випадковим. Ще до
початку роботи автора над літургією, відомий на той час видавець П. І.
Юргенсон звернувся з проханням до нього переглянути кілька сотень духовномузичних творів та визначити, які з них слід надрукувати. У результаті, як
пише О. Нікольський, П. Чайковський «не знайшов жодної п'єси, придатної до
видання»[315]. Але звернення до церковної музики та редагування творів
Дмитра Бортнянського загалом відіграли, на нашу думку, суттєву роль у
творчій долі митця.
У церковно-музичному доробку Д. Бортнянського серед численних
авторських творів та перекладів духовної музики є композиція повної літургії,
що відома як «Простое пение Божественной Литургии Златоустаго издревле
по единому преданию употребляемое при Высочайшем дворе». Порівняння
Літургії П. Чайковського з «Простим співом» Д. Бортнянського засвідчує
подібність у внутрішньому змісті обох творів. Але за зовнішньою подібністю
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структури циклів приховане принципово різне ставлення до внутрішнього
змісту творів, що визначається індивідуальним творчим завданням. «Простий
спів» Бортнянського мало допомагати поширенню єдино образності церковного
співу. Бажання П. Чайковського були значно ширшими: «Я тільки хотів бути
перехідним

ступенем

від

минулого

італійського

стилю,

введеного

Бортнянським, до того стилю, який веде майбутній Месія», – писав композитор
листа до регента Конінського [315].
П. Чайковський, відроджуючи давню традицію циклічних форм, заклав
основу подальшого розвитку музично-богослужбової циклічності. На думку
О. Нікольського, «цілісна музика літургії підкреслила відразу єдність ідеї та
створюваного нею настрою …» [315]. Пізніше автор статті – талановитий
композитор і діяч Нового напряму – розвине ідеї П. Чайковського до цілісної
концепції в своїй Літургії ор. 52, де єдність богослужбового змісту та музичної
форми є вираженою найповніше.
В 1881 р. була створена друга велика духовна композиція П. Чайковського –
«Всенощне бдіння». Розходження між авторським, концертним стилем втілення
церковної музики і «канонічним» імперсональним стилем богослужіння з
пріоритетом слова відчувалась П. Чайковським дуже гостро. Від «артистичного»
спонукання, що керувало ним при створенні Літургії, композитор звертається у
Всенощній до обробки давніх церковних розспівів та орієнтується на
богослужбове використання його.
Тут композитор намагається повністю підпорядкувати своє творче
натхнення вимогам освяченої століттями традиції, прагнучи повернути
православний богослужбовий спів до його давніх джерел. Працюючи над цим
твором, Чайковський слухає та вивчає чернецькі співи Києво-Печерської
Лаври, намагаючись відтворити характер та настрій традиційних для
православної церви молитов.
«Опит гармонізації богослужбових піснеспівів», як зазначив автор
специфіку цього твору, вимагав нових засобів вираження – натурально-ладової
гармонії, вільного метру, стриманого, об’єктивного тону та суворого
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дотримання богослужбового чину. Якщо в композиції Літургії Чайковський
дотримувався вже існуючих зразків, то у Всенощній він стає винахідником і в
самій думці оформити в музичний цикл всі добові служби, і в побудові
компактної форми. Саме П. Чайковський став першим композитором, який ввів
в музичну практику єдинообразний за гармонічною мовою та цілісний за
структурою цикл Всенощного бдіння, що став взірцем для композиторів
наступних поколінь.
В роботі над цим твором П. Чайковський керувався рекомендаціями
протоієрея Д. Розумовського та священника А. Тарнавича. За словами
Є. Лєвашова, «цілісне поняття цієї церковної служби сформувалося дуже пізно;
<...> число варіантів (структури) перевищує 10 тис., причому варіюється і
загальний порядок послідування ритуалу, і зміст великих розділів, і тексти
молитов, і осмогласні мелодії піснеспівів» [149, с.24].
Оформлення

Всенощної

як

єдиного

богослужіння

з

виділенням

драматургічно значущих розділів та групуванням навколо них менших,
відбувалося з орієнтацією на порядок проведення богослужінь у приходських
храмах. Відбулася редукція Всенощного бдіння до стабільних незмінних
номерів шляхом жорсткого самообмеження, зберігаючи мелодійний малюнок і
структуру запозиченого мотиву, або відступаючи від суворого дотримання
оригіналу та піддаючи його переосмисленню.
За власним зізнанням автора музичний стиль «Всенощної» ще носить
риси «еклектизму». Але при всій своїй суперечливості цей твір П. Чайковського
став важливим етапом у подальшому розвитку церковної музики та стимулом
для подальших пошуків у цьому напрямку, які призвели до глибокого
докорінного оновлення фонду православного співу вже на початку ХХ століття.
У «Всенощній» П. Чайковський позбувся «концертності» на користь
«канону». Обраний принцип наслідування традиціям припускав службовий
прикладний характер музики із заданими параметрами звучання. Опора на
стародавні мелодії, модальні лади, діатонічна гармонія, вільна ритміка, типова
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хоральна фактура з еквіритмією голосів, строфічна форма, – все це входило до
сучасного церковного канону композитора як нормативна умова.
У номерах, що виконують роль драматургічних центрів: № 5 («Свєтє
Тихий» – лірична кульмінація вечірні), № 8, № 16 (величальні, радісні), на
перший план виходить авторське начало з індивідуальними стильовими
атрибутами: розвиненим голосоведінням, імітаціями і різночасними вступами
голосів, з широкими стрибками в мелодії і яскравими кульмінаціями. Тобто,
якщо композиційний план, фактура, діатоніка мелодії і гармонії репрезентують
канонічний початок, то драматургічне рішення, виділення кульмінаційних
номерів та їх емоційне забарвлення – задається волею автора і сприймається як
прояв суб’єктивного, концертного початку.
Отже, релігійно-духовні твори П. Чайковського мали вирішальний вплив
на подальший розвиток музичного церковного мистецтва. Композитор першим
відновив значення музики в храмовому дійстві та ввів до музичної практики
цикл Всенощного бдіння. Духовні твори композитора окреслили лінію розвитку
церковної музики: зі зверненням до стародавніх розспівів та їх гармонізації на
діатонічної основи, створивши нову модель поєднання канонічного і
авторського в церковній музиці.
Після циклів Всенощної та Літургії П. Чайковського подальший розвиток
даного жанру продовжують твори О. О. Архангельського, О. Т. Гречанінова,
М. М. Іпполітова-Іванова, О. В. Нікольського, С. В. Панченка, С. В. Рахманінова,
М. М. Черепніна, П. Г. Чеснокова, К. М. Шведова та багатьох інших авторів.
Вслід за П. Чайковським до створення музично-літургійних композицій
звернувся також М. А. Римський-Корсаков. З 1883 по 1894 рр. він працював
помічником керівника Придворної співочої капели. Церковний спів композитор
вважав однією з великих стародавніх гілок народної творчості, що позначилося
в естетиці та стилістиці його храмових обробок.
Приступаючи до створення духовної музики, композитор глибоко вивчив
її найбільш архаїчні витоки – одноголосний знаменний розспів. Давньоруська
монодія стала для нього ідеальною першоосновою «корінного» церковного
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співу, спотвореного, на його думку, наступним розвитком храмового хорового
мистецтва з його «італьянізмами». Відновлюючи прийоми старовинної
кліросної практики, М. Римський-Корсаков відродив структурні і ладові
принципи православного музичного стилю, які, разом з тим, підкріплювались
світськими народнопісенними інтонаціями, що є прийнятним в церковній
службі. У цьому полягає принципове новаторство майстра.
Тож, у церковно-музичній літературі Нового напряму класифікуються три
типи Літургії та Всенощного бдіння (відносно до поєднання авторського задуму
та канону):
– твори, в яких жанрово-інтонаційним підґрунтям (основою) є переклад та
обробка давніх розспівів;
– твори із цілком авторською музикою (авторською інтерпретацією
змістово-жанрових та мовно-стилістичних характеристик канонічної
духовної музичної традиції);
– мішаний тип циклу, що містить церковні обробки й оригінальний
музичний матеріал.
При зовнішній тотожності творів за формою, драматургією, прийомами
формування музичної циклічності, кожен з означених вище типів є цілком
самостійним щодо організуючої його ідеї.
Завдання для композитора, котрий обирає для циклу той чи інший розспів
– знайти для нього адекватну гармонічну форму, яка б розкривала внутрішній
потенціал мелодії, а також перенести акустичні властивості розспіву у
середовище фактурного «резонування». При цьому творчість в межах канону
залишає композиторові можливість вільного вибору – починаючи з відтворення
традиції обіходного співу до сміливої імпровізації канонічної форми. Як
свідчить практика, прийняті композитором обмеження не перешкоджають
створенню оригінальної художньої форми – творчо вільної стосовно свого
мелодичного прототипу. Прикладом цього є, зокрема, ор. 50 П. Чеснокова, в
якому використовуються мелодії обіходного розспіву.
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Другий тип вирішує непросте завдання стилістичної відповідності
авторського тексту канонічним образам церковної традиції. Художній
результат, як завжди, залежить від багатьох факторів, зокрема творчої свободи
чи самообмеження автора з метою наблизитися до стилістики канону. Так,
бажання стилістичної «правдоподібності» спонукало О. Архангельського
творити «в духе древних напевов Православной Церкви», залишаючись при
цьому оригінальним композитором, а не перекладачем.
Третій тип циклу – мішаний – будується на поєднанні церковних мелодій
і оригінальної авторської музики й одразу передбачає наявність стилістичного
синтезу, в якому власна творчість митця зводиться до майстерного
наслідування оригіналу. Цей принцип, мабуть, найбільш повно виражає
загальне прагнення композиторів Нового напряму до духовних ідеалів
минулого. Маючи перед собою канонічний образ церковного стилю, автор
нібито прагне наблизитися до його досконалої форми. Вибрана мелодія стає
своєрідним стилістичним модусом у музичному змісті твору. Так, уведення
демественного розспіву в «Достойно єсть» Літургії ор. 29 О. Гречанінова
відбивається у звучанні всього циклу та насичує своєрідними інтонаційними
зв’язками. Звучання оригінальних церковних розспівів надає особливого
колориту і неповторної виразності музичному змістові циклу.
2.4. Художньо-естетичні ідеї «нової церковної музики» в творчості
композиторів Нового напряму в духовному мистецтві Срібної доби
Православна духовно-музична культура межі XIX–XX ст. – явище
багатогранне: з одного боку, воно ввібрало в себе сучасні віяння, з іншого –
повернулося до «старовини», асимілювало найбагатший музично-історичний
досвід попередніх століть. Оновлюючий рух у духовній музиці, яка дістала на
початку XX ст. назву «Новий напрям», охопив багато сфер духовно-музичного
життя: композиторську практику, наукові праці з історії й теорії давнього та
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сучасного церковного співу й нерозривно пов’язану з ними хорову виконавську
школу.
«Новий напрям» в музичному мистецтві розвивався під визначальним
впливом загальних релігійно-філософських та художніх ідей того часу, він
відображав характерний для своєї епохи феномен «розширення свідомості» [28,
c. 248–257]. За мету він ставив пошук нових засобів відображення та вираження
традиційної канонічної церковної музики.
Ідейним

натхненником

та

засновником

цього

руху

був

С. В. Смоленський, який відкрив для молодих композиторів величезний пласт
давньоруських розспівів та закликав їх до створення самобутньої національної
гармонії і контрапункту.
В одному з випусків журналу «Регентська та хорова справа» за 1913 рік
О. Нікольській писав: «С. В. Смоленський був одним з найзапекліших
шанувальників древніх розспівів, від належної розробки яких він очікував
корінного перетворення нашого церковного співу, справжнього розквіту його <...>
Розмірковуючи про перекладання стародавніх розспівів, Ст. Вас. заявляв <...> що
гармонічна основа для цих розспівів неможлива по суті» [209, с. 152].
Ідеї С. Смоленського знайшли гарячий відгук серед композиторів, які
вийшли зі стін Московського Синодального училища та Московської
консерваторії, а саме: О. Д. Кастальського (саме в його творчості раніше за
інших склався стиль, який отримав в музикознавстві назву «нового церковного
стилю»), О. Т. Гречанінова, М. М. Іпполітова-Іванова, Вікт. С. Каліннікова,
В. І. Ребікова, П. Г. Чеснокова та О. Г. Чеснокова12, К. М. Шведова, а також
низки петербургських композиторів: М. А. Римського-Корсакова, Є. С. Азєєва,
О.О. Архангельського,
Г. Ф. Львовського,

О. О. Копилова,

С. М. Ляпунова,

А. К. Лядова,

М. І. Компанейського,

М. О. Лісіцина,
С. В. Панченка,

М М. Черепніна, Г. Я. Ізвєкова.
Однак, ідеологія «нового церковного стилю» на початку XX століття не
була пануючою, вона відстоювалася в гарячій полеміці, а практичне її втілення
12

Олександр Григорович Чесноков один з братів Павла Григоровича
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мало ряд труднощів. По-перше, виникали питання щодо жанрової та
структурно-композиційної організації церковних піснеспівів. З одного боку,
«жанровість» їх строго визначалася церковним каноном та Уставом Церкви,
була строго пов’язана зі змістом тексту і типом гімнографії, з іншого ж – у
композиторів була можливість нетрадиційного тлумачення цих першооснов.
Відомий дослідник церковного співу І. Гарднер писав: «Формотворчим щодо
церковного співу факторами є: богослужбовий текст, богослужбовий чин і
музичний елемент» [64, с. 150-151]. Саме цей «музичний елемент» і давав
можливість численних трактувань.
Друге питання, що активно обговорювалося на сторінках періодичних
видань того часу, було питання церковності сучасних піснеспівів. Тут в
полеміку вступали прихильники так званих «нового» та «старого» стилів. Які
критерії церковності в авторській духовній музиці, наскільки припустимо
застосування сучасних музичних засобів виразності, яким слід бути новому
церковному співу, – ось неповний список питань подібних дискусій.
Олександр Кастальський вважав, що «само определение церковного стиля
и его особенностей в нашей церкви, отмежевание его от стиля концертного,
выяснение его отрешенности от забавы, с которой у нас обычно связывается
выявление других родов искусства – даст молодому художнику прочное
основание его деятельности» [127, с. 253].
Іншу думку висловлював А. Крутояр (справжнє ім’я його поки
залишається невідомим). В своїй статті «О старом та новом напрямах» [146,
с. 61–65.] він висловлює думку, що критерієм «церковності» може бути лише
відповідність богослужбового тексту та музики, а не вибір музичних засобів.
Старий напрямок звинувачують в чужоземному походженні, віддаленості від
духу національного. Але мистецтво не має національності, прекрасне завжди
наднаціонально та всесвітньо. «Чи не все одно, якщо Бортнянський написав
«Тебе Бога хвалимо», користуючись іноземними формами, – і чи можна
сказати, що «Реквієм» Моцарта немає значення і є неприйнятним для
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виконання в Руській Церкві?». З цієї точки зору, кращі твори італійської школи
наповнені щирим почуттям і, отже, робить висновок автор, церковні [102].
У зв’язку з цим Олександр Нікольський пропонував розглядати критерії
«церковності» з позиції форми музичного твору. Вивченню і обґрунтуванню цього
питання присвячена велика робота «Форми російського церковного співу», що
вийшла на сторінках журналу «Регентська та хорова справа» в 1914 р.
«Дослідження форм церковних піснеспівів дає можливість побачити і відчути,
які своєрідні і цікаві були ті засоби, до яких зверталися російські піснотворці в
передачі свого задуму, як тонко розуміли вони витонченість форми і як
невичерпна була їхня художня фантазія, що вилилася в найбагатших і
найрізноманітніших образах» [211].
Незважаючи на існуючу полеміку, композитори, що працювали в рамках
«нового церковного стилю», намагалися відійти від шляхів подальшої
секуляризації церковного співу. Їх рух був направлений також на відродження та
ствердження національних начал не тільки церковного, а й світського
професійного музичного мистецтва. Тим самим, був поновлений культурний
діалог між традиціями стародавності та сучасності, східу та заходу.
Як влучно зазначає В. Медушевський, «світська музика набувала сили,
коли припадала до витоків. Як показує досвід історії, духовна крепость
людства не може цементуватися одним лише світським мистецтвом. Коли
світська музика, розростається та витісняє музику молитви, культура занепадає
та втрачає сенс» [185].
Завдання подолання усталеного в православному церковному співі
штампа і поновлення його шляхом звернення до корінних стародавніх витоків
лягла в основу діяльності Московського Синодального училища та групи
композиторів, хорових диригентів і вчених-медієвістів, що об'єдналися навколо
цього навчального закладу. Інтерес до стародавніх пластів музичної спадщини
Русі визначився як провідна тенденція в області хорової творчості. Основою
композицій нового напряму служив інтонаційний лад знаменного розспіву в
поєднанні з прийомами народної підголосочної поліфонії.
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Обновленські риси в області церковної музики проявилися, перш за все, в
зникненні стильової межі між духовними і світськими жанрами, співзвучними
за емоційним змістом, у внесенні в церковні композиції ліричних інтонацій,
іноді епічної мощі, в збагаченні виразових можливостей хору і, нарешті, у
виході культової музики за межі обрядового жанру на концертну естраду.
Художній стиль церковних творів композиторів-синодалів та, ширше,
нової московської композиторської школи активно вивчається в музичній науці
ХХ – ХХІ ст. Ці питання висвітлені в наукових працях І. Гарднера [64–65],
Н. Гуляницької [88], які вважають однією з головних рис музики «синодалів»
синтез елементів давньоруського розспіву і народної пісенності, що спирається
на досвід національної композиторської школи. Хор трактується як ансамбль
вокальних тембрів, як своєрідний «оркестр» людських голосів. Таким чином, в
хоровій творчості втілюються ідеї «спільності», «соборності», «всеєдності», в
рівній мірі значимі як в культурі Давньої Русі, так і в культурі Срібної доби.
В. Бойко в своєму дисертаційному дослідженні так окреслює характерні
риси «московської» композиторської школи:
1) строге чотириголосся не витримується на протязі всього твору (іноді
хорова фактура зводиться до двох, трьох голосів чи до унісону);
2) вільне голосоведіння;
3) уставна (осмогласна) мелодія відтворюється без змін;
4) вільний, несиметричний ритм, який ґрунтується на словесному ритмі, на
текстових акцентах;
5) в гармонізаціях застосовуються подвоєння (терції в тризвуку та
секстакордах), пропуски терції в тризвуку («пуста квінта»);
6) застосування побічних тризвуків та септакордів, кварт секстакордів,
неприготованих септим в усіх голосах;
7) в низьких голосах зустрічаються паралельні квінти;
8) в

голосах,

що

супроводжують

мелодію,

–

наявність

елементів

підголосковогу характеру;
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9) часто в верхніх голосах застосовуються витримані тони ,на фоні яких
рухається основна мелодія та її контрапункт [31, с 118]
Основні постулати нового напряму в області духовної музики чітко
окреслив один з його засновників О. Д. Кастальський: «Про майбутнє нашої
церковної піснетворчості <...> можу тільки поворожити, зате відчуваю, якою
мусить бути його істинне завдання. На моє переконання – цим завданням
повинна бути ідеалізація оригінальних церковних наспівів, перетворення їх на
щось музично-піднесене, сильне своєю виразністю і близьке руському серцю та
дуже національне» [241, с. 166].
На основі вивчення специфіки старовинних розспівів і розкриття
закономірностей,

що

визначають

своєрідність

складу

народної

пісні,

О. Кастальський зробив висновок про близьку спорідненість їх витоків, про
спільність елементів музичної мови – форми, ритмічного малюнка, характерних
оборотів в мелодії.
Композитор не був прихильником «стерилізації» старовини, так само як і
не визнавав іншої крайності – осучаснення церковної музики, наближення її до
нових суспільних та мистецьких запитів. В області духовної музики він створив
понад 80-ти опусів різного змісту: від споглядальних, велично-епічних, до
глибоко конфліктних, драматично насичених. Як пише дослідник стилю
композитора музикознавець С. Зверева, сила та глибина музичних творів
О. Кастальского є віддзеркаленням багатогранності особистості митця. «Будучи
митцем-живописцем, він зображував в звуках та кольорах картини, думки і
образи

чинопослідувань,

будучи

православною

віруючою

людиною –

висловлював свої релігійні переживання, людина сильного інтелекту та вчений
– він впроваджував у художній творчості наукові досягнення, будучи
практиком-«кліросніком», знавцем церковно-співочих традицій – мислив
відповідно до традиції та законів, що диктуються церквою, як висоосвідчений
музикант – мав у своєму розпорядженні достатньо професійних та технічних
навичок й знаннь» [107, с. 68].
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Центральною заслугою О. Кастальского є те, що шляхом переконливої,
успішної

багатоголосної

обробки

він

повернув

знаменний

розспів

у

богослужбовий репертуар православної церкви. Знайшовши ключ до розспіву,
О. Кастальский намітив подальші шляхи його розвитку [31, с 118].
Співи Всенощного бдіння посідають важливе місце в духовно-музичній
спадщині композиторів Нового напряму. Так, С. В. Смоленський утілив свої
ідеї про способи обробки церковних наспівів у творі «Найголовніши піснеспіви
Всенощного бдіння (для чоловічих голосів)» (СПб., 1893). Виведення всієї
багатоголосої фактури піснеспіву із церковної мелодії – принцип, що став
головним для духовних творів О. Д. Кастальського, котрому належать деякі
окремі співи Всенощного бдіння (з 1900 по 1914) і гармонізації для «Обіходу
церковного співу Синодального хора» (Ч. 1: Всенощне бдіння. – М., 1915).
О. Д. Кастальський, як і інші композитори Нового напряму, створював співи
Всенощної в декількох варіантах відповідно до ступеня врочистості служби за
емоційним змістом, а також використав різні розспіви, зокрема маловживані
(демественний, грузинський наспіви та ін.).
Серед творів композиторів Нового напряму існують багато авторських
хорових циклів: «Вибрані молитвословія з всенощного бдіння» (ор. 43, 1906)
М. М. Іпполитова-Іванова; «Незмінні піснеспіви з всенощного бдіння» (ор. 26,
1908) О. В. Нікольського; «Всенощное бдіння» (ор. 44, 1911) В. І. Ребікова;
«Всенощна (старо-церковні розспіви)» (ор. 19, 1911) та «Спів на всенощній»
(ор. 45,

[до

1912])

С. В. Панченка;

«Всенощне

бдіння»

(ор. 59,

1912)О. Т. Гречанінова; а також «30 піснеспівів для жіночого хору: Літургія та
Всенощна» (ор. 9, 1905), «Піснеспіви Всенощного бдіння» (ор. 21, 1908),
«Найголовніші піснеспіви всенощного бдіння» (ор. 44, 1915), Всенощне бдіння
звичайного наспіву (ор. 50, 1917) П. Г. Чеснокова.
Аналізуючи духовну спадщину композиторів Синодальної школи,
необхідно звернутися до творчості видатного майстра хорового жанру
Олександра Тихоновича Гречанінова. Будучи прихильником нового напрямку,
композитор вибрав шлях свідомого синтезу різних стилів.
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Своє творче кредо композитор висловив в статті «Несколько слов о духе
церковных песнопений», що була опублікована в 1990 р. в журналі
«Московські відомості» [142]. Композитор прагнув знайти критерій оцінки
церковної музики. Він писав, що «славнозвісний дух церковності, як його
прийнято розуміти, – це умовність, звичка». Найвірнішим мірилом церковності
він вважав «відповідність музичного змісту даного твору змісту тексту. Чим
більше в ньому цієї відповідності, тим більше його слід визнати відповідним
духові та характеру церкви» [227, С. 22].
У церковній музиці композитор старанно уникав, за його висловом,
«італійської солодкавості». Зразком для нього служила сувора краса
давньоруських розспівів. Обробляючи розспіви, О. Гречанінов прагнув не
вводити нововведень, які можуть спотворити безцінні музичні пам’ятки. Але
національний колорит та опору на стародавні розспіви композитор вважав
додатковими, але не обов’язковими ознаками церковного співу.
Для духовних творів П. Г. Чеснокова показова, перш за все, їх вокальна
основа, що пов’язана з давньоруським мелосом. Композитор розумів, що
виразність людського голосу в православному храмі є одним з найважливіших
засобів

емоційного

впливу.

Як

вважає

В. Мартинов,

«вічна

новизна

православного співу полягає в тому, що джерелом звуку стає не той чи інший
інструмент, але єство людини , а саме його серце, що стяжає дари духу Святого.
Звук народжується не через коливання струни або повітряного стовпа, а
засобами виспівування молитвного слова» [175].
Слово, що інтонується в духовній музиці, звернено не до інтелекту або
почуттям людини, а до його душі. Згадаймо слова євангеліста Іоанна: «На
початку було Слово, та Слово було у Бога, та Слово було Бог». Ці слова
висловлюють думку про первинність Божественного Слова, Логосу, Сенсу
творіння.
Так, для П. Г. Чеснокова першорядне значення мав не літургійний сюжет, а
скоріше його високий прихований сенс. Композитор, маючи багаторічну
богослужбову практику, інтерпретував цикли Літургії і Всенощного бдіння як
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таїнство в широкому сенсі. Він усвідомлював, що шлях художника-творця
передбачає вплив благодаті Божої, що викликає відчуття позамежності світу,
стан душевного трепету. Уникаючи віртуозних стилізацій під старовину, митець
прагнув до створення творів, які б повністю відповідали високому тону
православних молитовних співів, які передбачають напругу всіх духовних сил
людини в єдиному пориві до Бога. Саме таке мистецтво, на думку С. Булгакова,
«володіє даром бачити світ так, що зло та потворність зникають, розчиняються
в гармонійному акорді» [38, С. 328].
Як підкреслює С. Осадча, поняття «духовності» та «церковності»
описують, перш за все, загальний стан людини як життя в середині культу, на
основі яких будується подальше відношення до богослужбового співу та
богослужіння взагалі. «Не стаючи соборністю, духовність перестає бути
необхідною складовою культуротворчості» [215].
Творчість композиторів, що належали до нового церковного напряму,
зазнало впливу східно-християнського богослов’я (про це свідчить звернення
авторів до канонічних текстів і жанрів) з одного боку, та ввібрало філософські
ідеї представників нової релігійної свідомості (особливо в плані осмислення
природи творчості та мистецтва) з іншого.
Духовна хорова музика, так само як і філософія, апелювала, перш за все,
до внутрішнього світу людини – вона є антропологічна за своєю орієнтацією.
Давні ж розспіви мали глибокий знаковий сенс – їх мелодії були немов
«посланцями горнього світу». Знаменний розспів як би «підведений над
буденністю, ритуалізований, сакралізований, глибоко символічний» [72, С. 22].
Співоча культура православної церкви, яка відродилася на початку XX
століття, з давніх-давен була пов'язана з вищої системою духовних цінностей.
Злита зі священними текстами, вона пронизувала все життя людини,
супроводжуючи його від народження до смерті, в силу своєї обов'язковості в
храмі вона залучала до себе абсолютно кожного.
Саме долученість всіх до єдиної духовної сфери є характерною рисою
християнського мистецтва. Як зазначає П. Флоренський, «у ставленні до
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духовного світу Церква, завжди жива та творча, вона зовсім не шукає захисту
старих форм <...> Церковне розуміння мистецтва було, є та буде одне –
реалізм. Це означає: Церква, «стовп і утвердження Істини», вимагає тільки
одного – істини» [295, С. 379].
Звичайно, представники Синодальної школи зверталися до стародавніх
пластів церковної культури зовсім не для того, щоб репродукувати їх у новому
історичному контексті, але щоб досягти такої ж універсальності, досконалості,
гармонії в своїй системі цінностей і смислів, щоб відродити естетичні,
релігійні, філософсько-інтелектуальні ідеали, що були знищени з культурного
побуту в другій половині XIX століття. Саме у творчості «синодалів» з новою
силою зазвучали ідеї духовного відродження, церковності, соборної культури –
органічної та всенародної. Нове зближення мистецтва з культом, релігії з
вільним творчістю стало ідейним постулатом композиторів Синодальної
школи. На думку С. Булгакова, мистецтво, «приносячи до вівтаря, в церковну
огорожу, жертву своїх натхнень <...> аж ніяк не стає гетерономний, не обмежує
себе, навмисно замикаючись в області культу, але зберігає широту свого
діапазону, принаймні як можливість» [38, С. 328].
У співочому мистецтві православної церкви завжди була виражена
тенденція до самозбереження. Розвиваючись в руслі канону, вона була
«застрахована» від розкладання і безформності. Заслуга музикантів, вихованих
в стінах Синодального училища, полягає не тільки в тому, що вони першими
стали вивчати та відроджувати стародавні пласти церковного співу, а в тому,
що вони намагалися наслідувати його канонічних форм.
Таким чином, в музичному мистецтві початку ХХ ст. виникає самобутній
стильовий синтез традиційного богослужбового канону з художніми формами
професійного музичного мистецтва. Формуються цикли Літургії та Всенощного
бдіння як окремі жанри духовної музики, феномен яких полягає у взаємодії
богослужбово-канонічного начала з відносною самостійністю витвору музичного
мистецтва,

тією

або

іншою

мірою

позначеного

композиторською

індивідуальністю.
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Висновки до Розділу 2
1. Православна музична культура є невід’ємною складовою християнської
церковної традиції, основою якої є велична морально-філософська релігійна ідея.
Тож розвиток православної філософської думки є важливим чинником еволюції
церковного музичного мистецтва, богослужбового співу і духовної музики.
2. Спираючись на періодизацію В. Зеньковського, дисертантом окреслено
основні етапи становлення православної релігійно-філософської думки,
розкрито їх вплив на розвиток богослужбового співу та визначено характер їх
проекції на церковно-музичне мистецтво.
1-й етап (XI – поч. XVII ст.) тісно пов’язаний з ідеями візантійського
християнства.

Передумовами

виникнення

та

становлення

православної

філософської традиції є Хрещення Русі та обумовлені ним візантійські духовні
впливи. З прийняттям християнства за візантійським взірцем на Русі змінилася
парадигма культури, її ціннісна та цільова основа. Особливе місце в православній
музичній культурі посіли такі філософсько-релігійні поняття, сприйняті від Візантії,
як соборність, свобода волі і самовизначення людини, святість і подвижництво, які
принципово вплинули на формування духовності та національної релігійнофілософської самосвідомості. Важливу роль у становленні православної
релігійно-філософської думки відіграла концепція ісихазму.
Визначено, що ці духовні настанови знайшли своє віддзеркалення у
давньоруській теорії богослужбового співу – закінченій і самодостатній системі, що
вважалася надмузичною та будувалася за власними законами. В церковній музиці
діє принцип презенціі, коли включеність музики до ритуально-символічної дії
народжує в людині почуття причетності до вищих таємниць. В теорії небесного
ангельського співу, яким вважався спів за богослужінням і образом якого був
знаменний розспів, не допускалося мислення фізичними, земними параметрами,
такими, як висота і тривалість звуку. Принципом розспіву були засвоєні
катарсичні і етичні начала музики в перетворених формах пізнання досвіду
православного аскетичного життя.
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2-й етап (серед. XVII – 1 пол. ХІХ ст.) пов’язаний з секуляризаційними
процесами Нового часу, засвоєнням православними мислителями теоретичної
спадщини західного зразка. В центрі нового світогляду стає не віра, а розум,
знання, що базуються

на науці

та експериментальному пізнанні. В

богослужбовій практиці ці процеси знайшли відображення у так званому
«зламі» від богослужбового співу до церковної музики, у впровадженні і
закріпленні елементів західноєвропейської музичної культури. На зміну
унісонному співу приходить багатоголосся, яке поступово витісняє принцип
розспіву, замість знаменного письма

вводиться п’ятилінійна київська

квадратна нотація. Знаменний спів, позбувшись колишнього пануючого
становища, поступається місцем принципово новому стилю – партесному співу.
Підкреслено різку активацію світських тенденцій у духовній хоровій
музиці зазначеної доби та відхід від колишнього розуміння богослужбового
співу як однієї з форм самого богослужіння, його іманентної складової. Розрив
з церковним світоглядом розповсюджувався на всі сфери суспільного буття,
залишаючи відкритим питання про створення нової ідеології. Світська музичне
мистецтво набуває самостійного статусу, впливаючи й на сферу духовної
музики.
3-й етап (2-га пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) позначений поверненням
філософської думки до церковних витоків (діяльність слов'янофілів та їх
послідовників). Творчо осмислюючи досвід європейської філософії крізь призму
патристики, мислителі цієї доби закладають основи нової релігійної філософії.
Хорова музика Срібної доби, що стала символом ренесансу релігійного мистецтва,
вмістила цілий спектр філософсько-естетичних та моральних ідей, співзвучних
духові часу: 1) поняття соборності як духовної домінанти православного
світовідчуття (К. Аксаков, М. Бердяєв, Л. Карсавін, М. Лосський, П. Флоренський,
С. Франк, О. Хомяков); 2) пріоритет «соборного» (хорового) начала як прояву ідеї
«всеєдності»

(започаткованої

Ф. Шеллингом

та

подалі

розробленої

В. Соловйовим); 3) синтез мистецтва і релігії як можливість реалізації теургічної
творчості, виходу за межі людського буття (С. Булгаков, А. Бєлий, І. Ільїн,
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В. Соловйов, Є. Трубецькой, П. Флоренський); 4) панестетизм як уявлення про
красу як глибинну сутність світу та його найвищу силу (Ф. Шеллинг, В. Соловйов,
Ф. Достоєвський),

5) розширення

меж

художнього

осмислення

дійсності,

прагнення до осягнення надчасових і надпросторових понять Вічності, Світової
Душі, Божественного Духу, гармонії Космосу тощо; 6) підвищений психологізм,
що проявляється як втілення взаємоєдності мікро- і макрокосму; 7) звернення до
стародавніх шарів духовної культури як джерела вічних моральних цінностей –
правди, добра, справедливості, милосердя.
3. Визначено, що ідеї відродження давньої церковної співочої культури
народжують необхідність розуміння канонічності як її структурної основи. Канон
охоплює як область осмислення, зв’язок змісту з формою, так і спосіб організації
всіх рівнів художнього явища. В роботі розкрито взаємодію понять канонічного
та авторського в музичному мистецтві.
4. В дисертації розглянуто в історичному контексті процес становлення
жанрової літургійної форми, поступового відбору та типізації хорових номерів,
стилістичного освоєння церковно-канонічних форм.
Розвиток єдиної композиційної парадигми циклу Всенощного бдіння та
Літургії, започаткованої П. Чайковським, відбувся в творчості композиторів Нового
напряму

(О. Архангельського,

О. Нікольського,

С. Панченка,

О. Гречанінова,

С. Рахманінова,

М. Іпполітова-Іванова,

М. Черепніна,

П. Чеснокова,

К. Шведова). Дисертантом запропоновано класифікацію літургійних творів за
типами взаємодії канонічного та авторського начал.
5. Висвітлено художньо-естетичні засади «нової церковної музики» в
творчості композиторів Нового напряму, що ґрунтуються на досвіді національної
композиторської школи, принципах синтезу церковного розспіву і народної
пісенності. Найважливіший внесок до практичної реалізації зазначених
принципів здійснений митцями, які належали до творчої школи Синодального
училища (С. Смоленський, О. Кастальський, О. Нікольський, М. Голованов,
О. Чесноков, П. Чесноков та ін.).
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Основними досягненнями митців Нового напряму є: 1) стильовий синтез
традиційного

богослужбового

канону з художніми формами

музичного

мистецтва; 2) формування циклів Літургії та Всенощного бдіння як окремих
жанрів духовної музики, феномен яких полягає у взаємодії богослужбовоканонічного начала з відносною самостійністю витвору музичного мистецтва,
тією чи іншою мірою позначеного композиторською індивідуальністю.
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Розділ 3
ТВОРЧІСТЬ П. Г. ЧЕСНОКОВА: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТУРГІЙНИХ
ЖАНРІВ

3.1. Жанри Всенощного бдіння та Літургії у православній музичній
традиції: герменевтичні аспекти осягнення
В останні десятиріччя музична медієвістика поступово розширює межі
своїх досліджень, корегує й удосконалює основні компоненти змістової
структури, поглиблює методологію самопізнання. Прагнучи до цілісного та
багатогранного охоплення досліджуваних явищ та об’єктів, вона значно
відступає від властивого їй синкретизму знань, від переважно предметної до
проблемної орієнтації. Набуваючи диференційованішого характеру, вона дедалі
частіше прямує до інтеграції з іншими галузями наукового знання –
філософією, соціологією, математикою. Нові знання, кожна подальша форма
розвитку науки про православні богослужбово-музичні традиції породжують
нові завдання та проблематику в галузі наукових досліджень.
Для хорового мистецтва на сучасному етапі його розвитку дедалі
актуальнішими

стають

процеси

жанрових

перетворень.

У

сучасному

музикознавстві жанр виникає як форма існування музики в соціумі,
звуковиявлення людського світовідчуття і мислення. У своїй онтологічній
цілісності жанр має певний код, і жанровий підхід у вивченні та сприйнятті
музики, має на увазі уявлення не лише про норми музичної мови, але й про
особливості

світогляду,

і

про

музично-комунікативну

ситуацію,

запрограмовану в цьому жанрі, про його місце в жанровій системі епохи, і,
відповідно, – про ієрархію цінностей та форми функціонування музичної
культури.
Історично склалося так, що багатому духовно-музичному надбанню
минулого, забутому і нібито назавжди зниклому з пам’яті історії, знову
судилося воскреснути і явити себе погляду сучасності. Осмислити минулу
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епоху для продовження традицій церковно-храмового мистецтва, рівною мірою
мали композитори, виконавці, музикознавці, котрі вбачали своєю метою
відродження величезного культурного пласта вітчизняної духовної спадщини.
Серед численних жанрів духовної музики в сучасній композиторській і
виконавській практиці особливе місце посідають циклічні, складні (за
О. Соколовим), чи крупні (за Н. Гуляницькою) літургійні жанри – Всенощна та
Літургія, які входять до добового богослужбового кола.
Власне богослужбові кола – це певна послідовність богослужінь та
молитов, що повторюється. Добове коло, тобто послідовність богослужінь
одного дня, починається з вечора(за прикладом пророка Моісея, який описуючи
сотворіння Богом миру, починає «день» з вечора) та складається з таких частин:
– дев’ятий час, що відповідає нашій третій годині пополудні, та на
якому згадується смерть Господа Ісуса Христа на хресті;
– вечірня, служба, що справляється наприкінці дня та символізує
подяку Богові за прожитий день;
– повечір’я, що складається з низки молитов, в яких віруючі просять
у Бога відпущення гріхів та спокою душі та тілу у нічний час;
– полунощна, яка справляється опівночі як нагадування про нічну
молитву Іісуса Христа в Гефсіманському саду. Ця служба закликає
вірян бути завжди готовими до Страшного Суду, який має
наступити дуже неочікуванно, як про те говорить Святе Писання;
– утреня – служба, що здійснюється вранці, перед сходом сонця. Цією
службою віруючи дякують Богові за минулу ніч і просять у Нього
милості на наступний день;
– перший час, що відповідає нашій сьомій годині ранку та освячує
молитвою день, що вже наступив;
– третій час, який відповідає нашій дев'ятій годині ранку, та на ньому
згадується сходження Святого Духа на апостолів;
– шостий час відповідає нашій дванадцятій годині дня та згадує
розп'яття Ісуса Христа;
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– літургія,

яка

є

найголовнішою,

центральною

частиною

богослужіння. На ній згадується все земне життя Спасителя і
здійснюється Таїнство святого Причастя, установлене Самим
Спасителем на Таємній вечері. Літургія служиться вранці, перед
обідом.
Всі ці служби в стародавності в монастирях і у пустельників відбувалися
окремо, в належний для кожної з них час. Але потім, для зручності віруючих,
вони були поєднані.
Напередодні великих свят і недільних днів відбувається Богослужіння, в
якому поєднуються: дев’ятий час, вечірня, утреня і перша година. Таке
Богослужіння називається Всенощним бдінням (Всенощна), тому що у древніх
християн воно тривало всю ніч. Слово «бдіння» в буквальному сенсі означає:
«неспання». Загалом, Всенощна – це аскетична практика, що полягає у відмові
від сну і тривалій молитві в нічний час, яка повинна, згідно з Уставом, тривати
від заходу сонця до світанку.
Саме так

Всенощні бдіння

здійснювалися

в найперші

століття

християнства. Сам Господь Іісус Христос нерідко присвячував нічні години
молитві [Мф. 14, 23; 26-46 та ін.]. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение (рос.)», – говорив Спаситель апостолам [Мф. 26, 41]. І апостоли
збиралися вночі на молитву [Деян. 20, 7; 25]. В епоху гонінь християни також
здійснювали богослужіння вночі.
Найпоширенішим поясненням практики нічної молитви (у творах святих
отців християнської церкви) є есхатологічне очікування «Другого пришестя»
Іісуса Христа або «настання Царства» і прагнення уникнути гріха. Проте,
починаючи із IV ст., з’являються окремі подвижники, котрі прагнули буквально
виконати заповідь щодо безперервної молитви (прп. Пахомій Великий та ін.). У
V ст. на сході виникали монастирі «невсипущих», де ченці по черзі змінювали
один одного, щоб їх молитва не припинялася ані на хвилину.
Всенощна являє собою богослужіння, що складається з трьох нерозривно
пов’язаних у певній послідовності частин. Окремі піснеспіви служби поєднані в
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так звані малі цикли: велику вечерню з літією, утреню та першу годину.
Глибокий богословський зміст, етично-повчальний характер читань і співів
служби, багатство художньо-музичного змісту роблять Всенощну скарбницею
православного богослужіння. Драматизм переживань цілонічної служби та її
молитовний дух готують християнина відкласти всі земні піклування і гідно, із
чистою совістю й благоговінням, приступити до Божественної Літургії.
Історія Літургії, як богослужіння починається ще з часів Тайної Вечері,
коли сам Христос перший раз причастив своїх учнів, показавши їм безкровну
жертву (таїнство Евхарістіі).«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив,
преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И,
взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26-28).
Після вознесіння Христа апостоли кожен день здійснювали таїнство
причастя, супроводжуючи його читанням священних книг, співом псалмів і
молитов. Першим склав послідовність Літургії апостол Яків. У IV ст.
скорочений варіант Літургії записав святитель Василій Великий. Приблизно в
цей же час святитель Іоанн Златоуст зробив ще один чин Літургіі, який і є
основним в практиці православної церкви.
Літургія складається з трьох частин. Перша частина – проскомідія (грец.
«Принесення») – приготування до таїнства причастя, що здійснюється в вівтарі
священнослужителями. Друга частина – літургія оголошених, на якій можуть
бути присутніми люди, що тільки готуються прийняти хрещення. Ця частина
надзвичайно значуща, вагома за своїм змістом. У ньому відображені
найважливіші положення християнства, які в першу чергу повинні бути
повідомлені людям, що розділяють (або бажають розділити) основи цього
віровчення. Це – довіра своєї особистості заступництву вишніх сил; сповідання
головних християнських чеснот, про які було сказано в Нагорній проповіді;
догмати про троїчность божественного начала і про боголюдську природу Ісуса
Христа. Третя частина – літургія вірних; на ній, за суворими правилами,
можуть бути присутніми тільки хрещені. З її внутрішнім містичним змістом і з
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послідовним

розгортанням

обряду,

що

здійнюється,

пов'язана

багата

метафоричністю тканина словесного і музичного текстів.
Розглянемо структуру Літургічного дня в православній традиції більш
детально.
Короткий устав часів являє собою початковий заклик до молитви
«Приидите, поклонимся», читання трьох псалмів (своїх для кожного часу),
«Слава и Ныне», триразове «Господи помилуй», молитва кожного з часів,
Трисвяте і «Отче наш», «Господи помилуй »40 разів, і завершальні молитви
(«Честнейшую херувим» та «Взбранной Воеводе»).
Структура Вечірні складна і багатосоставна. Починається служба
закликом до молитви і співом священиками у вівтарі вхідного вірша
«Приидите, поклонимся». Під час 103-го псалма «Благослови, душе моя
Господа», що співає хор, священик кадить вівтар і храм. Після співу цього
псалма закриваються Царські врата, символізуючи закриття Воріт Раю після
здійснення прабатьками первородного гріха. Втративши спілкування з Богом,
Адам і Єва піддалися хвороб і страждань. Каяття і молитва про допомогу
супроводжували труднощі і скорботи їх земного життя. І подібно до них,
Церква молить Бога про прощення – вимовляється Велика Єктенія. Єктенії є
однією з важливих складових служби – прохання про мир, благополуччя,
близьких і правителях. Вони обрамляють такі піснеспіви як «Блажен муж» і
«Сподоби, Господи». Вхід священиків з кадилом на амвон під час співу «Свете
Тихий» символізує зішестя на землю Сина Божого для порятунку людей.
Центральним моментом Вечірні стала Літія – старанне моління про благо у
світі. Під час її чинопослідування священики і служителі стоять в притворі
храму, позаду пастви, знаменуючи смиренність перед Богом. Ніби зображуючи
Адама, вигнаного з Раю або блудного сина, який пішов від батька на чужину,
вони виходять з вівтаря і встають для молитви в притворі, в образі митарева
смирення. Спів різних стихир несе догматичну функцію, розкриває зміст свята
або дня. Пісня Симеона «Нині отпущаєши» завершує цикл Вечірні.
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Загальна богословська думка Вечірні – порятунок людства в Старому
Заповіті, через віру в грядущого Месію. Структурно-семантичний інваріант
Вечірні є основою глибинного «сценарію» всього циклу Всеношної. Але цей
«сценарій» парадоксальний, тому що в події Старого Завіту майстерно вплетена і
Новозавітна Історія, на підставі чого можна зробити висновок, що платформа
Старозавітного часу Вечірні не є остаточною: в ній і над нею існують події
Нового завіту як нового сценарного пласта, що утворює смислову основу Утрені.
На перший погляд, в структурі Вечірні можна знайти безліч моментів
зсуву часу, простору, інверсій і перестановок, які складно підпорядкувати
логіці лінійного розвитку, звичного проходження подій у часі. Континуальність
і протяжність служби не дає можливості відразу виявити ті точки опори, на
яких змогла б встояти складна архітектоніка Вечірні. Але, проаналізувавши її
структуру, можна знайти вузлові моменти, які визначають логіку послідовності
служби. Це 103-ї псалом «Благослови, душе моя, Господа», «Свете Тихий» і
«Сподоби, Господи». Тексти цих піснеспівів прославляють три Особи Святої
Трійці – Бога-Отця (103-ї псалом), Бога-Сина («Свете Тихий») і Триєдиного
Бога («Сподоби, Господи»). Причому славослів'я забарвлене в різні тони, різні
емоції: в 103-му псалмі проявляється радість творіння, краса світу, гармонія
Бога і людини; «Свете Тихий» фіксує новий модус – таємничість і
містеріальність ситуації Боговтілення, Благовіщення; «Сподоби, Господи» –
молитва

про

дарування

безгрішного

вечора.

Таким

чином,

можна

стверджувати, що в глибинній основі Вечірні лежить символічна структура, яка
відображає догмат троїчності.
Утреня починається з «Малого славословия» і читання шестопсалмія –
Благовістя про народження Спасителя. Єктенії, що пронизують цю частину
добового кола, за своїм змістом не відрізняються від прохань на Вечірні.
Однією з урочистих частин служби став Полієлей, під час якого хор співає три
піснеспіви: «Хвалите имя Господне», «Ангельский собор» і «Воскресение
Христово видевши». Після миропомазання пастви, яке завершує Полієлей,
починається канон, який складається з дев'яти пісень. У цьому священному
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поетичному творі прославляється свято або йдеться про життя святого.
Закінчується Утреня вигуком «Слава Тебе, показавшему нам Свет!» і співом
«Великого славословия».
Повторне відтворення ситуації Благовіщення в піснеспіві «Величит душа
моя Господа» на Утреній може бути сприйнято як дублююче повторення
ситуації «Богородице, Дево, радуйся» з Вечірні. Однак новий смисловий акцент
складається вже не тільки в благоговійному вшануванні Богородиці як Матері і
Заступниці, як в Вечірні, а й переводить її сприйняття в зовсім інший контекст.
Православне вчення про таємниці Втілення вказує на більш відповідні самій
природі Материнства та синівства відносини між Дівою Марією та Спасителем,
відношення взаємозв'язку та взаємопроникнення. Від Богоматері сприйняв БогСлово плоть, став причетний людям. Але процес сприйняття Богом плоті не міг
бути одностороннім. Бог-Слово долучався через Діву людству, а Богоматір
через Нього долучалася Його Божественної Премудрості. Святий Афанасій
розрізняв «Премудрість Єдинородного Богу, й «премудрість, що ,,відтворилася
в світі”. Перша є Софія у власному розумінні цього слова, Премудрість по
природі, друга – Премудрість, що стала такою за причастям. І очевидно, що
Богоматір в самому акті Свого Материнства причастилася Єдинородної
Премудрості, вона також є носієм високого імені «Софія», але не по свої
природі, а по причетності до таїнства» – так пишеться з цього приводу в статті
серпневої мінеї в день віддання свята Успіння Богородиці. [193, с. 222].
Потрібно відзначити, що в завершенні Всенощної, а саме – в молитвах
Першого часу міститься ще один момент славослів'я Діві Марії як «Взбранной
воеводы», ватажка небесних воїнств. Цикл всій Всенощної завершується саме
софійним модусом, який доповнюється новим значенням – обоженної людини
(Царство Боже всередині людини). Як стверджує С. Аверинцев, «Якщо Христос
– Боголюдина ,,за природою”, то кожен християнин потенційно є Боголюдина
,,по благодаті”, першою в цьому ряду є – Діва Марія, в особі якої людська
природа разом з найбільш тілесними своїми аспектами ,,підноситься вище від
безтілесної духовності янголів”» [2, с. 78]. Цей символ розмикає службу,
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готуючи сенс Літургії – Спасіння людства і обоження в момент причастя
кожної людини.
Різні типи темпоральності, укладеної в службах Вечірні та Утрені,
сприяють формуванню метаконтексту обряду, в якому час має властивість
прискорюватися і сповільнюватися, а простір – переходити з одного виміру в
інший. Наприклад, 103-й псалом Вечірні розповідає про створення Світу, про
нескінченні простори Рая і краси тварної, поки ще безгрішної Землі, а в
«Богородице, Діво» відображена таємниця Боговтілення, яка наближає земний
час до нової межі, до нової ери. Простір при цьому стрімко звужується: від
розлитого в небі, горах, землі і морських глибинах Бога (103-ї псалом) – до
Дівочої утроби, що вміщує Спасителя, якого в Різдвяному піснеспіві називають
«Невмістимий Христос».
Час в Вечерне, таким чином, має риси прискорення і наближення до
певного, точно зафіксованого і історичного. На підтвердження цього можна
привести піснеспів Симеона-Богоприїмця «Нині отпущаєши», що свідчить про
те, що Спаситель прийшов у світ. Таким чином, в кінці вечірні змінюється тип
темпоральності, що стає історично конкретним і локальним.
Новозавітний час починається як низка подій, що ведуть до Спокутної
Жертви та Другого пришестя Спасителя. Три основні піснеспіви Полієлею «Хваліте ім’я Господне», «Благословен єси, Господи» і «Воскресна піснь» утворюють центральну частину Утрені. Цікаво, що самі тексти містять в собі
вказівки на конкретне місце і час. Наприклад, такі слова з гімну «Хвалите имя
Господне»: «Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме ...» або в
тропарях на Непорочних: «Зело рано мироносицы течаху ко гробу Твоему
рыдающия ...» Це ще ближче підводить нас до конкретного історичного часу і
звужує простір відбувається до вузької Гробниці.
Відсутність причинно-наслідкових зв’язків, дискретності і лінійності не є
фактором, що руйнує архітектоніку служби. Навпаки, відчуття кругообігу
світового Вселенського часу, в якому життя по волі Божій є важливіше часу і
простору в їх земному вимірі, континуальність і заокругленість служби є
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відображенням надісторичного характеру часу, адже повний богослужбовий
цикл не обмежується Всенощною, він знаходить своє завершення в Літургії,
кульмінацією якої буде Євхаристійний канон.
Літургія, як вже було описано вище, завершує добове коло і є його
містеріальною вершиною. Вона розподіляється на три частини, відповідні
прообразам Отця, Сина і Духа: проскомідію (від грец. «Приношення»),
Літургію оголошених і Літургію вірних.
Проскомідія – один з важливих етапів Літургії, тому що під час неї йде
приготування хліба і вина для здійснення таїнства Євхаристії. Ця частина
служби проникнута символікою народження, смерті, жертви. Здійснюється
Проскомідія біля вівтаря на спеціальному столі – жертовнику. П’ять просфор і
вино готують для перетворення їх потім в Тіло і Кров. Священні сосуди –
Дискос, Копіє, Лжиця і Звіздиця – символізують Небо (дискос), на яке
покладається Агнець як Владика Неба, Спис (Копіє), яким був прободен
розп'ятий Христос, Кліщі (Лжиця), якими Серафим взяв розпечене вугілля і
торкнувся їм уст пророка Ісаї, а також тростину з губкою, насиченою оцтом.
Звіздиця означає Віфлеємську зірку і Плащаницю. Сам жертовник на
Проскомідії зображує печеру і ясла, де народився Христос.
Таким чином, Народження Христа таємниче з’єднується в цей момент з
Його розп’яттям на Голгофі, Смертю і Воскресінням. Стрімке стиснення часу і
простору, ускладнення символіки шляхом наділення відразу декількома
смислами однієї і тієї ж речі робить проскомідію не просто функцією
приготування утварі для здійснення Таїнства, але є свого роду прелюдією, в
якій показані всі основні теми Літургії.
Літургію оголошених відкриває кадіння всього храму, що починається від
престолу і до нього ж повертається – на ознаку того, що початок і кінець усіх
благ є Бог, який перебуває на престолі. Велика єктенія в цей момент виконує
роль Інтроіта, який закликає віруючих до спільної молитви. Після вигуку
починається спів літургійних антифонів, що розділяються малими єктеніями на
три частини – на честь Святої Троїці. Слова перших двох антифонів
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(«Благослови, душе моя, Господа» і «Хвали душе моя Господа») готують тих,
хто молиться до сприйняття піднесеного церковного вчення про Втілення Бога
Слова, яке викладено в тропарі «Єдинородный Сыне ...». У цьому гімні
виражена повнота піклування Бога про порятунок людського роду через
пришестя у світ Сина, що було передбачене старозавітними пророками, про
Втілення Його від Пресвятої Богородиці, і розкривається таємниця порятунку
людини Хресною смертю Спасителя. Всі пророцтва про Христа в молитвах
Вечірні та Утрені ( «Блажен муж», «Свете Тихий», вірші канону) знаходять
своє втілення на Літургії.
Третій антифон («Блаженни») веде людину до блаженства і досконалості
духовного життя шляхом дев'яти Христових заповідей. Малий вхід священства
на амвон і винос Євангелія в цей момент – символ виходу Спасителя на
проповідь.
Спів тропарів, прокимнів, аллилуаріїв, читання Апостола і Євангелія є
кульмінацією Літургії оголошених. Саме ця частина служби дозволяє
нехрещеним людям (оголошеним) стояти в основній частині храму і слухати
слова християнського канону. Можливо тому впродовж першої частини
Літургії простежується догматичний характер вчення про Христа.
Літургія вірних – таємнича, більш того таїнственна частина служби, в
якій найбільш значущими є Великий вхід і Євхаристія.
Великий вхід супроводжується співом Херувимської пісні, що обрамляє
його з обох боків. Здійснюючи його, священики несуть Святі Дари – чашу з
вином і дискос з Агнцем. На відміну від Малого входу, Вхід зі Святими Дарами
таємничий і важливий: Дари переносяться на Престол для принесення їх у
жертву Богу і зображують Самого Господа Ісуса Христа, котрий крокує на
вільні страждання і смерть за гріхи людей, тому при соборному служінні
виносять ще хрест, спис і лжицю, що нагадують знаряддя страждання і смерть
Спасителя. Амвон знаменує в цей час Голгофу, храм – весь світ, за який приніс
Себе в жертву Христос. Віруючі уподібнюються ангельських Сил, являючи
собою торжествуючі лики херувимів, що споглядають Божественну таємницю.
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Чаша і дискос вносяться до вівтаря і ставляться на антимінс як прообраз зняття
тіла Спасителя з хреста і покладення Його до гробу. Царські врата і завіса
закриваються, як був закритий вхід до гробниці Христа. Великим покровом, як
чистої плащаницею, покриваються чаша і дискос, малі покриви означають плат,
який покривав голову Спасителя під час поховання.
Великий вхід – це і пророцтво про Друге Пришестя, коли хор співає
молитву «Яко да Царя ...», вказуючи на стародавній звичай військового тріумфу
урочисто піднімати свого полководця на щиті, що був покладений на держаки
копій. У церковному значенні зображується величний вхід Сина Божого, що
супроводжується воїнствами Небесних Сил. Завершується спів на Великому
Вході прохальною єктенією.
Під час співу Символу віри священик у вівтарі підносить і опускає
великий покровець, або повітря над Святими Дарами, в знак віяння Духа.
Євхаристичний канон – це найважливіша, найбільш зворушлива,
найстрашніша частина Божественної, таємничої, великої, священної Літургії.
Він наповнений більш складною символікою, ніж всі попередні частини
служби. «Милость мира, жертву хваления» – ці слова означають, що
євхаристична жертва є вираженням найбільшого милосердя Бога до людей, є
плодом примирення з Ним через Христа, що Благодать Святого Духа посилає
від Престолу Трійці вищі духовні дари.
Виголошення

«Победную

песнь

поюще,

вопиюще,

взывающе,

глаголюще»знаменує чотирьох таємничих істот – орла, тільця, лева і людини,
які славословлять Бога. Під «поющим» в молитві мається Орел, «вопиющим» –
Телець, «взывающим» – Лев, «глаголющим» – людина, Господь іменується
Саваофом, тобто Владикою Сил і Небесних воїнств. У цей найвищий момент
Літургії з'єднуються разом минуле, сьогодення і майбутнє: події, що вже
здійснилися (Хрест, Воскресіння, Вознесіння), що здійснюється зараз (Сидіння
Христа «одесную» Отця) і належне відбутися (Друге Пришестя).
Під час возгласу «Твоя от Твоих Тебе приносящее и всех и за вся» священик
здіймає руки вгору, а диякон творить хресне знамення, цілує престол, кланяється
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священикові і бере правою рукою дискос, а лівою рукою потир і підносить їх над
престолом, при цьому права рука хрестоподібно лежить на лівій. Цей древній чин
приношення знаменує піднесення Христа на Хрест.
Співом «Достойно єсть ...» прославляється Богородиця, яку вважають
вище святих і янгельських чинів. Її материнське заступництво перед Богом за
людський рід настільки потужно, що Вона шанується не просто Помічниця в
нашому спасінні, а як Заступниця перед Сином.
На Євхаристії – перед появою Спасителя народу в Святих Тайнах, перед
причастям Тіла і Крові – молитва до Отця Небесного (Отче наш) має особливе
значення. В євангельській притчі блудний син повернувся до батька з каяттям і
смиренням, і батько, радіючи його поверненню, влаштував бенкет. Так і Бог
скликає всіх вірян на Євхаристію, за якою вони отримують звільнення від гріха
і любов. Спів молитви до Отця Небесного – це прохання удостоїти віруючих
причастя Хліба насущного, тобто Тіла і Крові Христової.
Причастя є метою самого Таїнства Євхаристії. Пресуществление хліба і
вина в Тіло і Кров відбувається заради поєднання людини з Богом і Церквою.
Освячення, просвіта та обоження християнин отримує тоді, коли приступає до
Святого Причастя з свідомістю святості і величі Таїнства, з бажанням в ньому
брати участь, з усвідомленням власної негідності, з благоговінням, з вдячністю
Богові за порятунок, за з'єднання з Христом. Безсумнівно, в православній
традиції Причастя – апофеоз величезного богослужіння добового кола, в якому
Вечірня та Утреня виконують функцію преуготовлення, проходження шляху
перед з’єднанням з Божеством.
Православний

цикл

богослужіння

вибудовується

за

моделлю

безперервного сходження до вищої кульмінації – Літургії. Ця модель може бути
прочитана як Лествиця – сутність духовного походження, що містить ідею
рятівних ступенів сходження до святості, «шукання абсолютного добра» (за
М. Лосським) [111, с. 6]. Ідея поступового сходження семантично обґрунтована
зсередини самого обряду, саме в розділі Всенощної, що містить сенс переходу
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від Старозавітного часу до Новозавітного літочислення і порятунку людства
через віру в грядущого Месію.
Модель Лествиці, що утворює основу православного обряду, зумовлює
висхідну градацію духовного стану тих, хто молиться. Так, в основу Вечірні
покладена історія про красу створеного Богом світу і розлитої в ньому
благодаті, про первородний гріх і бажання спокути. Утреня виступає в ролі
початку дня, як початку земного життя Христа і нового життя в Бозі. Всенощна
«тужить», волає до наступної ступені історії – Літургії, коли в момент Причастя
відбувається єднання Творця і творіння.
Три основні частини добового циклу – Вечірня, Утреня та Літургія
знаменують собою три Особи Святої Трійці: Вечірня – Отця, Утреня – Сина,
Літургія – Святого Духа. Саме троїчність, існуюча «несліянно і нероздільно»,
не дозволяє розділити службу на окремі жанри. Тоді втратиться сенс
Всенощного бдіння та Літургії як божественної форми взаємодії Творця і
людини, людини і світу.
Повертаючись до основної проблеми – визначення приналежності
«Всенощного бдіння» до цілісного музичного жанру з властивими йому
ознаками, успадкованими від первинної (синкретичної) форми, слід виділити ті
піснеспіви служби, які найбільшою мірою здатні відображати структуру
служби, могли б стати основними для визначення жанру «Всенощної». Це 103-й
псалом, «Блажен муж», «Свете Тихий», «Ныне отпущаеши» та «Богородице
Дево» з першої частини – Вечірні, та «Хвалите Имя Господне», «Ангельский
собор» («Благословен еси Господи»), «Воскресение Христово видевше»,
«Величит душа моя Господа», «Великое славословие» з Утрені та «Взбранной
воеводе» з Першого часу. Це незмінні і основні піснеспіви Всенощної, які
складають її кістяк, онтологічну основу.
Визначаючи місце Всенощної – канонічного богослужбового чину в
духовно-музичній жанровій системі – представимо тріаду груп творів,
побудовану за принципом «від загального до окремого».
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–

твори

біблейсько-християнської

тематики

богослужбового

та

небогослужбового змісту;
–

твори з використанням богослужбового тексту;

–

твори, основу яких складають канонічні богослужбові чини.

Всенощній притаманні такі типологічні ознаки церковно-співочої
жанрової системи:
–

ієрархічність;

–

практична незмінність вокально-хорового складу виконавців;

–

«словесність»

музичного

змісту

(підпорядкування

музичного

матеріалу змісту вербального богослужбового тексту), що значною
мірою пов’язаний з одним із ключових чинників – церковним
призначенням

циклу

як

невід’ємної

частини

православного

богослужіння.
Таким

чином,

характерною

жанровою

ознакою

Всенощної

є

ієрархічність, що визначає музично-богослужбову структуру як тріаду:
піснеспів – малий цикл – чинопослідовність.
Ієрархічністю визначається не лише співвідношення «мікро» і «макро»
рівнів у рамках циклічної чинопослідовності, але місце й розташування
богослужбового чину в жанровій системі духовно-музичного мистецтва на
зламі ХХ–XXI ст.
3.2. Еволюція жанру Всенощного бдіння у творчості П. Г. Чеснокова
3.2.1. «Піснеспіви Всенощного бдіння» oр. 21: шлях до стильової
цілісності
Цикл «Піснеспіви Всенощного бдіння», ор. 21, як зазначалось вище, став
етапним твором у творчості П. Г. Чеснокова, узагальнюючим результатом його
праці над вивченням особливостей будови великого знаменного розспіву. Він
написаний для мішаного хору та складається з 23 частин:
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1. Благослови, душе
2. Великая ектения
3. Блажен муж, греческий распев
4. Малая ектения
5. Свете Тихий
6. Ектении сугубая и просительная
7. Богородице Дево, радуйся; Буди имя Господне, греческий распев
8. Великая ектения (на утрени)
9. Пение на кафизмах
10.Малая ектения
11. Хвалите имя Господне, знаменный распев
12.Тропари воскресны, греческий распев
13.Малая ектения
14.Перед чтением Евангелия и после онаго. Воскресная песнь по
Евангелии
15.Господи помилуй, 12 раз (перед каноном)
16.Богородичные ирмосы
17.Малая ектения
18.Преблагословенна еси
19.Славословие великое, Большой знаменный распев
20.Тропари по великом славословии
21.Ектении сугубая и просительная
22.Утверди, Боже (заключение)
23.Взбранной Воеводе
Вже при першому ознайомлені зі структурою циклу стає зрозумілим, що
піснеспіви опусу 21 музично супроводжують усі (навіть найдрібніші) канонічні
елементи Всенощного богослужіння. У ньому представлені і музично
«виписані» не лише основні наспіви, але й єктенії, співи на кафізмах, тропарі
тощо.
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Тож, особливістю цього циклу є те, що композитор збирає повне коло
недільного богослужіння, підбиваючи підсумок вже створеного ним. Він бере
за основу твори незмінні піснеспіви Всенощного бдіння, що вже були видані
раніше, а саме – №1 Благослови, душе (ор.11), №3 Блажен муж (ор.11), № 5
Свете Тихий (ор.11), №11 Хвалите имя Господне (ор.11), №12 Тропари
воскресны (ор.3), № 19 Славословие великое (ор.3) – та доповнює їх більш
дрібними елементами служби Божої.
Крім того, у передмові до видання композитор зазначає: «К настоящему
Всенощному бдению мной написано осмогласие. Чтобы не делать настоящий
том слишком громоздким и дорогим по цене, оно издано отдельными
(четырьмя) выпусками: ор. 17 – Господи воззвах… Да исправится… 1-я
стихира с запевом – Киевского роспева 8-ми гл.; ор. 18 – Богородичныдогматики Больш. Знаменного роспева 8-ми гл.; ор. 19 – Бог Господь…
Тропари (Киевск. И Греческ. Росп.) – 8-ми гл.; ор. 20 – Прокимны (Вечерни,
Утрени, Литургии), «Всякое дыхание», «Свят Господь».»
№ 1 – «Благослови, душе» (ор. 11, № 1), написаний на текст 103-го
псалма, який являє собою урочисту розповідь про створення Всесвіту, його
гармонію та прославлення Творця усього земного та небесного. В даному
випадку митець обирає усього чотири строфи зі псалма, залишаючи тільки
славословну частину вірша та пропускаючи, власне, опис природи:
1. Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
2. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело.
3. Вся премудростию сотворил еси.
4. Слава Ти, Господи, сотворившему вся.
Величний характер тексту диктує відповідно і вибір засобів виразності.
Музичний матеріал розгортається в повільному темпі – повільно і спокійно – за
вказівкою автора. Це обумовлено також діями священнослужителів: під час
співу диякон та священик здійснює каждіння всього храму.
Починає спів чоловічий чотириголосний хор в тональності до мінор.
Компактний виклад остінатної мелодико-гармонійної фігури створює основу,
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на якій, подібно як світ виникає з небуття, виростає тема в альтовому голосі,
яка в другому періоді передається в сопрановий голос і модулює в тональність
домінанти. Сама тема нагадує давні розспіви і, подібно їм, розвивається
варіативно. Передаючи тематичне зерно з голосу в голос, композитор
домагається відчуття безперервного мелодійного руху. Про це ж свідчить і
опора на лінеарне голосоведіння, при цьому навіть якщо чітко прослуховується
гармонія акордів, все одно кожен з голосів є мелодізованим і «лінеаризованим»
і, як правило, гармонізує основну тему.
Фактура цього піснеспіву вже від початку чітко диференційована за
функціями тембрів-голосів. У першому такті чоловічі голоси divisi створюють
образ мірного повільного руху у тихій динаміці (piano), який нагадує віддалене
звучання церковного дзвону: велична плагальна (T–S–T) «хода» у партії других
басів (великі дзвони) доповнюється тонічним органним пунктом у партії
перших тенорів (малі дзвони). Діатонічні поспівки голосів, виконуючих
функцію контрапункту (колоподібний рух у трихордовому «просторі» у партіях
перших басів та других тенорів, в останньому ж випадку підкреслюється
інтонація верхнього тетрахорду натурального мінору), надають звучанню
старовинного колориту.
На цьому фоні у такті 2 контрастно за динамікою (mezzo forte),
артикуляцією (portamento) та тембром (альти) «включається» проведення як
cantus firmus основного мотиву. Основний мотив, завдяки висхідному
поступовому руху, вузькому діапазону в інтервалі кварти, принципу
саморозгортання (до висвітлення усіх ступенів натурального мінору), також
асоціюється зі знаменним співом.
Нарешті, у шостому такті прозоро, «янгелоподібно» вступають сопрано
(контрапункт у зустрічному низхідному русі, артикуляція legato). Усі хорові
голоси до кадансу витримують свої функції. Зіставлення натурального та
гармонічного VII ступеню c-moll у партії перших тенорів призводить до
кадансу у тональності мажорної домінанти (G-dur).
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Ще одним виразовим нюансом є ретельно виписана мікродинаміка у
розспівах, яка створює ефект коливання. Друге проведення теми у партії
сопрано (принцип тембризації) шляхом застосування церковних ступенів
завершується у тональності a-moll. У кадансі першого (експозиційного) розділу
піснеспіву, завдяки комплементарному руху голосів, «доспівуючих» мотиви та
використанню ісонів, фактура стає менш щільною і звучання поступово тане.
Композиція другого розвиваючого розділу (авторська ремарка «трохи
швидше, жвавіше») побудована за принципом наскрізного драматургічного
розвитку, який знаходить віддзеркалення також у фактурній сфері. Це
проявляється на усіх рівнях музичного тексту:
– у партіях сопрано та тенорів простежується стала тенденція висхідного
руху до верхньої межі діапазону;
– відбувається оперування щільністю фактури на основі зустрічного руху
голосів як імпульсом до внутрішнього розвитку мелодико-ритмічних елементів;
– щільність фактури поступово збільшується завдяки поступовому руху
від двоголосся – до реального восьмиголосся (divisi в усіх голосах, окрім
альтів) з одночасним зростанням обсягу звучання від квінти до двох з
половиною октав;
– відбувається наскрізне збільшення гучності звучання (динамічна лінія
від piano до fortissimo);
– застосування прийому включення/виключення басового тембру,
подібно до органного викладу, підсилює соборність звучання у заключній
будові твору;
– «розширення» тактових меж (з 4/4 до 3/2) у кадансових зонах з
одночасним подовженням розспівів надають додаткового піднесення та
урочистості характеру звучання;
– значний модуляційний рух на основі переважання паралельного
мажоро-мінору шляхом застосування церковних ступенів (d/F – B/g – Es/c – g –
Es/c – B) символічно відображує ідею Лествиці як складного висхідного
духовного пошуку.
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Отже, чіткий тембровий рельєф, прийом включення/виключення тембрівголосів, темброві педалі, які викликають паралелі з органним принципом
фактурного викладу, наскрізна динаміка драматургічного розвитку значно
сприяють піднесеному концертному звучанню цього піснеспіву.
Обрамляють основні піснеспіви Єктенії. Жанрова специфіка єктенії
визначається насамперед її образним сенсом каяття і молитви про допомогу,
мир, благополуччя. Та структурно-композиційними особливостями представляє
собою варіювання кадансових зворотів. Досліджуваний Цикл П. Г. Чеснокова
містить 8 варіантів втілення цього церковного жанру:
– Велика єктенія (№ 2 – вечірня, № 8 – утреня),
– Мала єктенія (№№ 4, 10, 13, 17),
– Єктенії сугуба та прохальна (№№ 6 та 21).
З боку музичної виразовості, жанр Єктенії представляє собою варіювання
кадансових зворотів. Одночасно відбувається модуляція, яка допомагає
інтонаційно зв’язати основні піснеспіви служби. Отже, Єктенія у технічновиконавському аспекті є своєрідним камертоном.
Велика єктенія (№ 2), за авторською вказівкою, звучить у повільному
темпі (Andantino, чверть = 76). Моноритмічна єдність усіх хорових голосів
апелює до ідеї соборності. Молитва «Господи, помилуй» звучить 13 раз,
кожного разу – у новому гармонічному оздобленні. За допомогою засобів
гармонії П. Г. Чесноков будує форму другого плану. Проаналізуємо, як це
відбувається.
Тональність Великої єктенії – B-dur.
Перша

строфа

–

намічено

тональне

відхилення

у

тональність

субдомінанти (VII низький щабель), зберігається послідовність гармонічних
функцій T–S–D–T, партій перших тенорів дублює в октаву партію сопрано.
У другій строфі мелодія попередньої строфи залишається майже
незмінною (заключна тоніка замість терцієвого тону). Але у гармонії
відбувається ланцюжок тональних відхилень: побічні S – D → c-moll7=II7– D –
T (B-dur). У цій строфі звертає на себе увагу експресивний вишуканий
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низхідний мотив по напівтонах у партіях альтів та других тенорів, який стане
наскрізним у подальшому інтонаційно-тематичному розвитку.
У третій строфі напівтоновий мотив звучить в сексту. Виразовим
нюансом цієї строфи є шостий та сьомий низькі щаблі, завдяки яким строфа
завершується інтонацією питання (гармонія Т7=D → (S)). Мелодія рухається
квартовими інтонаціями.
У четвертій строфі зберігається мелодійний рух квартовими інтонаціями,
а також – низхідний мотив. Елементом, який об’єднує третю та четверту
строфи, є також тонічний органний пункт. Отже, представлені всі елементи
завершального типу викладу.
П’ята строфа є доповнюючим плагальним зворотом.
З шостої строфи починається новий етап розвитку, який об’єднує
наступні чотири строфи. Якщо у першому розділі мелодичний профіль був
низхідним (як і динаміка – від forte до pianissimo), то у другому розділі є
наявною висхідна спрямованість фактурних елементів. Показово, що мелодія
сопрано у першій та у дев’ятій строфах є ідентичною. Так формується
тематична арка між початком першого та завершенням другого розділів.
Третій розділ відрізняється насамперед мінорним колоритом (g-moll).
Завершується

він

знову

формотворчу

функцію,

інтонаційно-тематичною
визначаючи

структурні

аркою,
межі.

яка

виконує

Мелодичний

та

динамічний профіль третього розділу збігається з профілем другого розділу, що
свідчить про те, що це – ще один етап розвитку.
Таким чином, у Великій єктенії П. Г. Чесноков будує струнку форму, у
якій, з одного боку, виникають ланцюжкові зв’язки між сусідніми строфами, а з
іншого

–

простежується

арочна

будова.

Музична

тканина

насичена

плагальністю, характерними церковними зворотами (II–V–I; IV–I–II–V), які
функціонують у контексті європейської тональності.
Отже, гармонійний аспект є переважним для розкриття жанрового змісту
Єктенії. Як зазначає Н. Гуляницька, «сенс повторюваних прохань – на відміну
від повсякденної акордової речитації – розкривається в живій "синергіі"
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завдяки гармонійній варіантності і напруженому гармонійному становленню»
[88, с. 74].
Псалом «Блажен муж» традиційно має стійку структуру-інваріант: стих –
приспів Алілуя повторюються шість разів, після чого тричі звучить «Алілуя».
Це – перший антифон першої кафізми. П. Г. Чесноков у своєму варіанті
«Блажен муж», що є обробкою грецького розспіву (№ 3 циклу, Ор. 11, № 2),
дотримуючись зовнішнього інваріанту, значно нівелює традицію повторності,
впроваджуючи ідею безперервного становлення музичної тканини. У творі
П. Г. Чеснокова атрибути давнього гласового співу органічно поєднуються з
композиційними прийомами ХХ ст.
Насамперед, після чітких метричних схем попередніх піснеспівів, звертає
на себе увагу аметричність, яка підкреслює архаїчний колорит наспіву. Окрім
цього, старовинний ефект формується й іншими засобами – поступовим рухом
основної поспівки у вузькому амбітусі кварти, октавними унісонами,
використанням

дорійського

та

лідійського

ступенів,

міноро-мажорним

колоритом зі змінними ладовими устоями, переважанням плагальних кадансів,
висвітленням медіант, епізодичним псалмодуванням всередині фактури.
Одночасно П. Г. Чесноков уводить первісний наспів у сучасний контекст.
Ефект антифону створюється шляхом темброінтонування, тобто проведення
основного наспіву у різних голосах, формування темброво-фактурного рельєфу
шляхом застосування прийому виключення та включення голосів. Композитор
створює наскрізну лінію драматургічного розвитку на основі безперервного
варіювання

фактури,

комплементарного

принципу

поєднання

голосів,

оперування щільністю та динамікою звучання. Промениста урочиста Алілуя
охоплює увесь діапазон хорових партій. Семиголосний виклад поєднується з
комплементарним принципом, завдяки чому створюється вражаючий ефект
вселенського багатоголосного тріумфування.
Мала єктенія (№ 4), у розмірі ¾, містить 3 строфи. Впродовж розвитку
відбувається модуляція з Des-dur до C-dur, який є домінантою наступного F-dur.
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Після грандіозної коди псалму «Блажен муж» «Світе тихий» (№ 5) вражає
контрастом співставлення. Характер цього піснеспіву, який за змістом
пов'язаний із сюжетом Благовіщення, – проникливо-ліричний, піднесеноумиротворений, містеріально-інтимний.
Основна тональність хору – d-moll. Він починається з простої терції
жіночих голосів. У сполученнях голосів переважають консонанси (терції та
сексти). Імітація теми у тенорів приводить до завершення першої фрази в
основній тональності. Подальший рух починається з унісону, який стрімко
розгортається широкий акорд субдомінанти (із затриманою септимою в партії
сопрано). П. Г. Чесноков зберігає строфічність, але наповнює її новим
фактурним «диханням». Основний наспів в’ється з одного голосу до іншого,
виблискуючи новим тембровим забарвленням, згортаючись в унісони,
розгортаючись в терпкі гармонічні співзвуччя. Вібруюча щільність фактури
корегується ритмом форми та її хвилеподібним динамічним профілем.
Комплементарний принцип поєднання голосів, як і в «Блажен муж», символізує
ідею неповторності, унікальності шляхів духовного пошуку. Глибокі ісони у
коді ніби підтверджують значимість події, що відбувається. Отже, кожна
строфа «Світе тихий» стає мікромузичною «подією» у процесі розгортання
богослужебного тексту.
№ 6 – Єктенія сугуба та прохальна – містить внутрішній контраст. Сугуба
єктенія (F-dur) побудована за аметричним принципом. Вона містить три
розділи, які можна розглядати як елементи тричастинної репризної форми. У
першому та третьому розділах партія трьох верхніх голосів – моноритмічна
псалмодія, що спирається на подвійний ісон у партії басів. Мелодичний
профіль у першому розділі є хвилеподібним, у третьому розділі мелодія
починається з кульмінації-витока («фа» другої октави) – певного молитовного
вигуку. Середній розділ побудований за імітаційним принципом. Голоси ніби
наздоганяють один одного, примножуючи молитовну енергію.
Тональність Єктенії прохальної – C-dur, розмір 4/4 зберігається до
останнього такту. У цій Єктенії переважає моноритмічний виклад. Особливий
151

колорит

звучанню

надає

відсутність

басового

тембру,

завдяки

чому

підсилюється інтонація власне прохання. Хвилеподібний мелодійний контур
партії других тенорів (I–V–II–V–I) створює ефект коливання, квартовість надає
архаїчності. Єктенія містить два тематичні елементи: у першому переважає
діатоніка, у другому – хроматика (вишуканий мелодійний рух зі зб.2
супроводжується відхиленням у тональність другої ступені). Ці два елементи
проводяться тричі по черзі (останнього разу у скороченому вигляді).
У № 7 – «Богородице Діво, радуйся» (обробка грецького розспіву) – знову
панує принцип аметричності, строфічна будова. У піснеспіві переважає
модальність, міксолідійський колорит (соль міксолідійський) створюється
завдяки VII низькому ступеню. Елементами музичного тексту, які підсилюють
архаїчність, є: невменні розспіви (по два звуки), лінеарність викладу у першому
розділі форми, котра уособлює наявність численних шляхів до Богу,
псалмодичність, застосування ісонів, моноритмічність акордової фактури як
утілення соборності у другому розділі. Другий розділ побудовано на наскрізній
лінії crescendo (від piano до forte), що підсилює гімнічний характер звучання.
«Богородице Діво» завершує низку вечірніх піснеспівів Всенічного бдіння.
Велика єктенія № 8 (C-dur, 4/4) розпочинає цикл богослужіння на утрені.
Молитовний вигук «Господи, помилуй» проходить 13 разів у гучній динаміці
(mf-f). Моноритмічний акордовий виклад є образом соборності. З боку
гармонічного аспекту звертає на себе увагу плагальність (I-VI-IV-I – перша,
друга, п’ята, восьма, дев’ята, дванадцята та тринадцята строфи; тональне
відхилення у тональність субдомінанти – третя, четверта, десята, одинадцята
строфи, кода; тональне відхилення у медіантові тональності – шоста та сьома
строфи). Ще одним характерним елементом є антифон: чоловіча група – tutti
усього хору. Цей номер – своєрідний introit, який створює урочистий
піднесений настрій.
№ 9 – «Спів на кафізмах» – ретельно виписана П. Г. Чесноковим
псалмодія, яка супроводжує читання богослужебного тексту священиком.
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№ 10 – Мала єктенія – контрастує з попереднім піснеспівом за принципом
аметричність/метричність та закріплює звучання F-dur (F-d-a-A-D4/3-F).
Наступний піснеспів «Хваліть ім’я Господнє» (обробка знаменного
розспіву, F-dur, ор. 11, № 5) належить до основних у богослужінні. Він
представляє собою форму з приспівом (п’ять строф, п’ята є повтором четвертої),
побудовану за принципом антифону. Перша строфа («Хваліть ім’я Господнє»)
починається величним октавним унісоном альтів та басів. Як далеке відлуння,
звучить «алілуя» усього хору на piano. Таким же чином побудовано другу строфу.
У третій строфі з’являються елементи імітації (альти та баси divisi). У принципі
поєднання голосів звертає на себе увагу велика кількість унісонів та квінт. У
четвертій та п’ятій строфах ще більше розповсюджується принцип divisi,
формується двохвимірний фактурний простір («алілуя» в партіях перших альтів та
перших басів у функції антифону).
№ 12 – «Тропарі воскресни» (обробка грецького розспіву), ор. 3, № 3, як
переважна кількість обробок давніх розспівів, позбавлений чіткості метричної
пульсації. Прикметами цього піснеспіву є рондоподібна форма, специфічний
фактурний виклад у формі антифону в епізодах через:
– виключення голосів (тембровий контраст);
– застосування контрастної динаміки.
У подальшому розгортанні циклу П. Г. Чесноков закріплює винайдені
ним принципи. Строфічність долається шляхом наскрізного застосування
музично-виразових засобів, варіантного типу музичного розвитку або
контрастних зіставлень. У другій половині циклу переважає аметричність,
моноритмічний

акордовий

виклад

(як

уособлення

соборності),

часто

застосовуються унісони, октавні подвоєння, ісони, принцип антифону.
Яскравим прикладом є передостанній піснеспів «Славословіє велике»
(Ор. 3, № 4, B-dur), що за жанром є обробкою великого знаменного розспіву, а
за будовою – антифоном двох ликів. У цьому номері представлений також
принцип розгортання вертикалі як символу соборності (заспіви) у горизонталь
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як символ численних шляхів духовного пошуку (лінеарний комплементарний
тип викладу у приспівах).
Отже, у циклі П. Г. Чеснокова «Піснеспіви всенощного бдіння», Ор. 21,
архаїчні стильові ознаки органічно вписані у контекст великої циклічної форми
з наскрізним застосуванням принципу концертування (зіставлення tutti – soli),
дією принципу контрасту на багатьох рівнях музичного тексту (контраст
метричності/аметричності,

динамічні

співставлення,

горизонтальний/вертикальний тип викладу тощо). Спостереження щодо
ладогармонійного плану циклу взагалі ((c–B) – B – (b–Des) – (Des–f) – (F-d) – F
– C – G – C – F – F – F – Es – (Es–C) – D – D – (e–h) – H – D – (a–A) – B – F – B –
F – d – (F–B) – d – C) мають такі наслідки:
– тональності, що є обрамленням циклу c - C, є втіленням «шляху до
світла», уособленням духовної Лествиці;
–

модуляційний

переважно

шляхом

рух

переважно

терцієвого

відбувається

(паралельні

та

усередині

медіантові)

номеру,

зіставлення

тональностей;
– часто застосовується секундове зіставлення тональностей, що є
прикметою церковної традиції співу;
– панування в середній частині циклу тональності субдомінанти ще раз
свідчить про плагальність як переважаючий принцип тональних зіставлень, що
знову асоціюється з архаїчністю та церковною традицією.

3.3.2. «Найголовніші піснеспіви Всенощного бдіння» ор. 44: синтез
сакральності та концертності
Цикл «Найголовніші піснеспіви Всенощного бдіння», ор.44, був
створений П. Г. Чесноковим під час навчання у Московській консерваторії. За
типом він належить до циклів змішаного характеру, бо містить і гармонізації
старовинних наспівів, й оригінальні авторські композиції, поєднує стиль
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історичний та стиль індивідуальний. Композитор створює духовний цикл
шляхом комбінування церковних мелодій, які об’єднуються у службу за
певними ознаками, що сприяє формуванню цілісної інтонаційної, гармонійної,
фактурної, тембрової сфери.
Стосовно ор. 44 Н. Гуляницька зазначає: «Цикл, що створюється як
«власне артистичне спонукання» – це виявлення «ідіостилю», своєрідного
авторського підходу до даної царини. Композитор отримує можливість
висловити своє відношення до того, що називали «церковністю», визначити
відповідну стилістику музичної мови. Чудові зразки творів, що спираються на
канон та мають майстерність та високу духовність – це твори Чеснокова» [88,
с. 154]. З приводу творів цього періоду сам композитор відмічав «спрощення
техніки» [88, с. 155]. Це означає:
– повернення до мажоро-мінорної ладової основи, що не претендує на
гласову модальність;
– діатонічність з незначною модуляційною хроматикою;
– імітаційно-підголоскова поліфонія, яка поєднується з терцієвими
подвоєннями;
– насичення музичної фактури секвенціями, музично-риторичними
фігурами, колористичними ефектами (дзвони);
– численні атрибути концертності;
– поєднання строфічної будови з формами другого плану (тричастинність,
рондо тощо).
Це свідчить про поєднання новітніх композиторських досягнень
П. Г. Чеснокова як представника Синодальної школи з традиціями партесного
та концертного церковного співу.
Цикл

«Найголовніші

піснеспіви

Всенічного

бдіння»,

ор. 44,

для

змішаного хору a cappella містить 10 номерів. На відміну від ор. 21, який є
збіркою, всі номери належать до одного опусу. Чотири з них є гармонізаціями
архаїчних наспівів: знаменного розспіву («Ангельський собор», «Від юності
моєя») та київського розспіву («Воскресіння Христово», «Взбраній воєводі»).
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№ 1 «Благослови, душе моя» написаний у легкому стрімкому русі ¾
(авторська темпова вказівка «Плавно. Легко»), в тональності G-dur, у пісенній
формі з приспівом (АВСВ).
Музичний текст органічно поєднує ознаки церковного співу – з
елементами концертності.
Перший період (А), який проходить двічі, – це своєрідний антифон між
групою голосів (дисканти divisi, альти, тенори divisi) – та басовою партією.
Граціозна основна тема (у тихій динаміці piano) отримує басовий відгук у
тональності домінанти (D-dur). Звертають на себе увагу октавні та терцієві
подвоєння, мікродинамічне оздоблення фраз (crescendo, спрямоване до
мелодійних вершин з подальшим diminuendo). Комплементарність викладу
голосів створює відчуття безперервного руху. Легкі репетиції одного звуку у
партіях перших дискантів та перших тенорів нагадують церковний дзвін.
Характерність звучанню надають «тематичні вторгнення» басової теми у
кадансах (такти 4, 11), що руйнує періодичність, квадратність структури.
Другий період-приспів (В) – починається динамічним контрастом (mezzo
forte). У цьому періоді змінюється співвідношення хорових голосів. Імітаційні
відлуння пронизують усю фактуру: основна поспівка (варіант основної теми
піснеспіву) проходить у перших дискантів – відгукується у альтів та басів –
резонує у тенорів – повертається до альтів. Такий відгомін асоціюється з
благовістом. Другий період обрамляється проведенням основної теми
піснеспіву у басів в тональності D-dur.
Третій період вносить насамперед ладово-гармонійний контраст. Це –
модулюючий період (e-moll-G-dur). Замість автентичних зворотів, перевага
віддається плагальним співвідношенням (t-s). Перекличка здійснюється
дискантами та тенорами, у басів, подібно до великих дзвонів, мірно чергуються
тоніка та субдомінанта e-moll, після чого на витриманій тоніці (ісон) басів
відбувається поступове сходження (символ Лествиці) всіх голосів до
кульмінації (приспів), яка є одночасно репризою.
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№ 2 «Блажен муж» (с-moll, 2/4, у повільному темпі, суворому характері)
також представляє собою пісенну форму з приспівом. Він містить два
різновиди тем: три варіанти псалму – та константний приспів («алілуя»), який
проходить у фоновому режимі у партії хору.
Основною новацією цього піснеспіву є те, що він написаний для баса
соло у супроводі хору a cappella. Хор виконує функцію акомпанементу. В
цілому, при прослуховуванні «Блажен муж» створюється враження, що це –
оперна арія. У великій мірі формуванню подібного враження сприяє
цілеспрямований до кадансу-кульмінації музичний рух у кожному куплеті.
Контраст

наскрізної

динаміки

у

партії

соліста

(p<f)

контрастує

мікродинамічним хвилям у партії хору.
На початку композиції хор звучить приглушено (особливий колорит
надає звучання басів-октавистів), у середньому діапазоні. П. Г. Чесноков знов
застосовує тут комплементарний принцип взаємодії соліста та хору. Але, на
відміну від імітацій у № 1, які є тембровими варіантами теми, тут ми маємо
справу з ефектом відлуння. Улюблені композитором невменні розспіви
створюють ефект коливання. У ладогармонійному аспекті у першому куплеті
привертають увагу: акценти у кадансах на гармонії субдомінантового
септакорду, численні оспівування верхнього тетрахорду натурального мінору,
що підсилює архаїчний колорит. Завдяки застосуванню принципу тематичного
вторгнення форма набуває ознак безперервності, неперіодичності, що також
апелює до церковних традицій співу.
Характерною ознакою другого куплету є ладогармонійний колорит,
збагачений тональними відхиленнями у Es-dur, G-dur, ладовими зіставленнями
(мажорна та мінорна терції субдомінанти у партії тенорів). Це відповідає
словам молитви: «радуйтеся Йому», «блаженні ті, хто сподівається» тощо.
Хоровий приспів звучить як рефрен, що формує два рівні звукового простору
твору.
Хорова партія виконує різні функції:
– речитативу secco;
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– контрапункту (епізод у G-dur);
– органної педалі – ісону;
– колористичну (репетиції на ноті «до» у партіях дискантів, альтів та
тенорів, подібні до церковного дзвону).
Третій куплет починається як речитатив, котрий поступово розгортається
у черговий варіант основної теми.
Всі варіанти теми об’єднані тематичною аркою - яскравим кадансом на
мелодійній вершині (es) у партії соліста.
Кода є кульмінацією розвитку хорової партії. Численні повтори «алілуя»
проростають в кульмінаційне проведення цієї теми у високому регістрі, на forte,
із застосуванням divisi усіх партій хору, після чого відбувається довгий спад
звучання, із застосуванням плагальних зворотів, численних затримань.
Таким чином, форма з приспівом набуває симфонічності у своєму
розвитку, кожний куплет стає фазою драматургічного розвитку, що є
визначальним атрибутом стилістики композиторів Синодальної школи.
«Традиція може бути прочитана досить своєрідно, і при збереженні
характерної

заспівно-пріспівної двочастинності

може виникнути

інший

звукообраз. Варіантності можуть піддаватися обидві частини, в результаті чого
розчленованість і відносна відособленість отримують імпульс до об'єктивності і
з'єднуваності», – підкреслює Н. Гуляницька [88, с. 131]. Отже, «Блажен муж» –
це форма, у котрій крізь безперервне варіювання прослуховується глибинний
грецький розспів.
№ 3 – «Світе тихий» починається мірним рухом скандованих четвертних
тривалостей у партії тенорів divisi, які асоціюються з м’яким коливанням (образ
віддаленого церковного дзвону). Чергування V та VI ступенів на тонічному
органному пункті (d-moll) надають звучанню плагального колориту. Основна
трихордова поспівка рухається по колу. Спочатку вона звучить у дискантів та
альтів в унісон, потім – в терцію. Терцієва будова теми, її колоподібність, тихе
звучання нагадують жанр колискової. Тема поступово просувається вгору і
досягає кульмінації на словах «Ісусе Христе!».
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Ця кульмінація має три специфічні прикмети:
–

поява

«включенням»

C-dur
басів

(VII
у

натуральний

загальній

щабель

динаміці

одночасно

d-moll)
що

forte,

створює

із

ефект

«розгортання» горизонтальних ліній у вертикаль, набуття опори;
– зберігання звука «b» у тональності C-dur надає міксолідійського
колориту звучанню;
– швидке танення звучання, diminuendo на короткій ділянці строфи,
подібне до образу вознесіння.
Цей піснеспів написаний у три частинній реприз ній формі.
Середній розділ звучить переважно у паралельному мажорі (F-dur). Він
сповнений лінеарної пластики (завдяки тривалим лініям-фразам у хорових
голосах), вишукані розспіви надають звучанню орієнтального колориту. Ісон на
домінанті у перших басів, мірне чергування T-D у других басів створюють
образ великих дзвонів, органний пункт на Т у дискантів, остинатні фігури у
дискантів та тенорів – образ малих дзвонів. Перехід до репризи відзначений
колоритною гармонійною послідовністю: C - G7 - C - g - А - d, тобто
модальність органічно переплітається тут з тональністю.
Характерним
П. Г. Чесноков

нюансом

зберігає

тут

у

репризі

прийоми,

є

звучання

задіяні

у

басів-октавистів.
першому

розділі:

включення/виключення басів, розгортання горизонталі у вертикаль. У коді
закріплюється звучання D-dur (однойменна тональність), що також є символом
Лествиці як сходження від приглушеного мінору до сяючого мажору.
Архаїчність надають також ланцюжки паралельних квінт у партії басів.
№ 4 «Нині отпущаеши» вражає вишуканою гармонізацією хоралу,
начебто цей номер належить творчості композиторів пізньоромантичної доби.
Звертають на себе увагу:
– щемливі затримання на сильних долях такту;
– складні оспівування основних ступенів звукоряду;
– зіставлення далеких тональностей (Es - G - B).
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П. Г. Чесноков часто застосовує гармонію VI низького щабля у мажорі,
що, разом з делікатною рецитацією на одному звуці, терцієвими подвоєннями
та перекличками голосів нагадує орієнтальні мелодії М. Глінки, О. Бородіна,
С. Рахманінова.
У той же час, фактурі цього номеру властива континуальність,
«безкінечність» мелодійних ліній, насичених альтераціями та невменними
розспівами.

Кожен

з

голосів

рухається

своїм

«шляхом»,

поступово

піднімаючись до кульмінації на слові «світло». Кульмінація є мелодійною
вершиною для всіх хорових голосів, вона супроводжується динамікою
fortissimo, променистим звучанням Es-dur.
Витримані басові педалі надають звучанню об’ємності, широти.
У структурному аспекті «Нині отпущаеши» є тричастинною формою з
контрастним розділом («єже єсі») та репризою, яка виконує функцію коди.
Вишукана

хорова

мініатюра,

за

думкою

А. Лапенко,

«спокушає

виконавців можливостями майже «оперної» експресії у крещендуванні високих
за теситурою фрагментів і зримістю morendo у репризі» [146]
№ 5 – Полієлей «Хваліть ім’я Господнє» – є центральним піснеспівом
Утрені, його урочистість підкреслюється усім храмовим дійством. Жанровими
атрибутами полієлею є:
– спів вибраних псалмів, у котрих неодноразово повторюються слова
«яко в вік милість Його»;
– запалення великої кількості світильників;
– гімнічний характер;
– за структурою - велика форма з приспівом (алілуя);
– чотири фази розвитку.
П. Г. Чесноков повністю дотримується канонів жанру. Поряд з цим, він
насичує текст піснеспіву атрибутами концертності, що проявляється у:
– наскрізній драматургії розвитку музичної тканини;
– значній ролі унісонів, які проголошуються tutti;
– синтезі техніки унісонно-підголоскового співу та діатонічної гармонії;
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– наявності двох планів: хорал-псалом – та віртуозні «алілуя» у
юбіляційного характеру;
– застосуванні прийому виключення та включення голосів;
– диференціації хорової фактури (наприклад, гулкі хорові унісонні педалі
(дисканти, тенори) – юбіляції (альти) – контрапункт (баси) – такти 3-4), що
призводить до ефекту багатопланового звукового простору;
– імітаційних перекличках хорових груп (прийом тембризації), який додає
формі динаміки розвитку та цільності (такти 6, 15–18);
– застосуванні контрастної динаміки на межі структурних розділів.
Перехід до коди супроводжується гармонією шостого низького ступеню
(C-dur). Власне кода (на мотивах «алілуя») є поступовим затуханням звучності
(від fortissimo до pianissimo) з ефектами великих дзвонів (партія басів),
гармонійними коливаннями (плагальні звороти T–S).
Цей піснеспів завершує низку авторських номерів з чіткою метричною
пульсацією. З наступного номеру починаються аранжування архаїчних
розспівів (знаменного, київського).
№ 6 «Тропарі воскресни: Ангельський собор» також є піснеспівом
Полієлею. У ньому розповідається про відвідування мироносицями гробу
Спасителя, явлення їм ангела з вісткою про воскресіння і велінням розповісти
про

це

апостолам.

Приспівом

до

тропарів

«Ангельський

собор»

є

найхарактерніший вірш 118 псалма «Благословен єси, Господи, навчи мене
заповітів Твоїх». Під час співу священики здійснюють кадіння всього храму,
яке символізує силу і богоугодність молитви, що досягає в цей момент
особливої напруги, а також благодать Святого Духа, яка залучається молитвою.
«Ангельський собор» П. Г. Чеснокова є аранжуванням знаменного малого
розспіву. Ключовим словом, яким можна охарактеризувати цей твір, є
«соборність». Соборність виражається, насамперед, у моноритмічній хоровій
фактурі, щільність якої стає найголовнішим виразовим засобом. Фактура
«Ангельського собору» вільно «дихає», миттєво розгортаючись від унісону до
двох з половиною октав, – і знову згортаючись в унісон.
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Як і всі номери опусу 44, «Ангельський собор» поєднує сакральність з
концертністю.
Прикметами церковного стилю стають:
– строфічна форма;
– відсутність метричної пульсації;
– нерівномірність структурних елементів;
– підкреслена діатонічність натурального мінору;
– паралельна ладова перемінність (a-moll – C-dur);
– переважання плагальних зворотів.
Атрибутами концертності, які можна виявити в «Ангельському соборі», є:
– особливий виклад хорової фактури у стилістиці антифону (група
жіночих голосів – хорове tutti), який апелює до основного концертного
принципу soli-tutti.
– персоніфікація хорових партій (група жіночих голосів як уособлення
мироносиць);
– наскрізне фактурне crescendo, яке виражається не лише через засоби
динаміки, але і шляхом збільшення фактурної щільності за допомогою divisi в
усіх голосах.
На відміну від попереднього піснеспіву, де панує вертикальний принцип,
№ 7 «Від юності моєя» (аранжування четвертого гласу знаменного розспіву)
відзначений перевагою горизонтального начала, лінеарності, значної ролі
комплементарного принципу. Ажурне плетіння голосів за правилами поліфонії
суворого стилю, яке створює вишукану звукову в’язь, також є втіленням ідеї
соборності як єдності у множинності проявів, духовної спільності.
Піснеспів містить два розділи. У першому – дві строфи. У мелодійному
розгортанні переважає поступенний рух, вузький амбітус поспівок (тетрахорди
зі змінними опорними тонами), заокругленість музичних фраз, квартові ходи у
партії басів. Друга строфа починається антифоном (чоловічі голоси - tutti),
після якого невелика секвенція, органічно вписана композитором у лінію
загального розгортання музичної тканини, приводить до кульмінації розділу.
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Характерною ознакою цього піснеспіву є контраст типів інтонування:
кантилени та псалмодії. Цей контраст, представлений кілька разів у другому
розділі піснеспіву, знову апелює до концертних принципів музичного викладу.
Незабутній ефект справляє «народження Слова» з тиші, яке, через
любовно виписане композитором двоголосся з терпкими секундами, резонує,
«шириться у простір» хорового tutti.
№ 8 «Воскресіння Христово» (аранжування київського розспіву) також
написано у строфічній формі та позбавлено метричної пульсації. Цей піснеспів
також написаній у двочастинній формі з кодою.
В основі драматургічного розвитку у першій частині – взаємодія двох
принципів музичного викладу:
– октавний унісон альтів та басів з витриманою хоровою педаллю
(ісоном) у партіях дискантів та тенорів;
– моноритмічний речитатив хорового tutti.
Їх «діалог» – аналог «питання - відповідь».
Друга частина піснеспіву починається псалмодією чоловічих голосів в
унісон. Двоголосся у цій частині характеризується переважанням чистих
інтервалів (квінти, октави, прими), які надають звучанню архаїчності. У
подальшому розвитку псалмодія поєднується з ісонами в інших парах голосів.
З ладогармонійного боку слід підкреслити:
– паралельно-змінний мажоро-мінор;
– велику кількість плагальних зворотів;
– застосування шостого дорійського ступеню.
Кода (авторська позначка «Повільніше, важче ширше») відзначена
моноритмічною фактурою, divisi усіх партій, таненням звучання до piano.
У № 9 – «Славословіє велике» – повертається метрична пульсація (4/4). У
циклі цей номер виконує функцію фіналу. Він акумулює у собі все принципи,
застосовані П. Г. Чесноковим у попередніх піснеспівах.

163

Урочистість звучання підсилюється за допомогою принципу антифону,
хорових перекличок, компліментарності викладу, контрастних зіставлень
динаміки, divisi хорових голосів.
Ісони у партії дискантів нагадують звучання малих церковних дзвонів.
Форма піснеспіву – рондо, що містить рефрен, три епізоди та коду.
Драматургія цілого будується на взаємодії двох образних планів – урочистославильного (рефрен) та молитовного (епізоди).
Всередині кожного розділу відчувається висхідний рух до мелодійних
вершин, які збігаються з локальними кульмінаціями.
Початок коди ознаменований зміною типу викладу – моноритмічність
поступається псалмодії у партії альтів. Дисканти виключені, чоловічі голоси
виконують функцію гармонійного супроводу.
Заключне проведення рефрену на forte у хоровому tutti обрамляє форму.
Піснеспів

«Взбраній

воєводі»

(аранжування

київського

розспіву),

присвячений Богородиці, виконує у циклі функцію епілогу. В Обіході
Придворної капели (1900) ця пісня представлена наступним чином: шість строф
= шість ідентичних мелодійних по співок = шість однакових гармонізацій.
П. Г. Чесноков

будує

форму

заключного

піснеспіву

інакше,

перетворюючи її у складну форму заспівно-приспівного типу. Висхідні заспіви
і спадні приспіви кожного разу варіюються, в результаті чого форма отримує
урочисто-динамічне звучання.
З мотивно-інтонаційного боку, разом з поступовістю мелодійного руху,
невеликим амбітусом поспівок, цікавість викликає риторична фігура хреста на
початку композиції. З ладогармонійного боку, окрім паралельно-змінного ладу
(a-moll – C-dur), застосування дорійського ступеню, звертаються на себе увагу
щемлячі затримання, мікродинаміка, виразні секвенції по золотому ходу у
приспівах.
Отже, якщо «Піснеспіви Всенощного бдіння» можна назвати творчою
лабораторією композитора, то «Найважливіші піснеспіви Всенощного бдіння»
ор. 44 знаменують кристалізацію композиторського стилю П. Г. Чеснокова.
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Творчі знахідки композитора органічно вписані у контекст світової музики
епохи, поєднують традиції церковного співу – зі світськими канонами
концертного

музикування.

У

згаданому

опусі

частково

відбувається

«реставрація» тонального принципу мислення, традиції партесного концерту.
Цикл об’єднується логікою тонально-гармонічного розвитку (G – c – d(D) – Es –
e(E) – a – d – d – B(F) – a), в якому відчувається висхідний вектор, що є
символом Лествиці.
Стрункості будови циклу сприяють також контрастні зіставлення:
– метричності як символу сучасності – аметричності як символу
архаїчності;
– лінеарності як уособлення множинності духовного пошуку –
моноритмічності як уособлення соборності.
3.3.3. «Всенощне бдіння звичайного наспіву» та «Божественна
літургія Св. Іоанна Златоуста звичайного наспіву», ор. 50 як підсумок
творчих пошуків митця у царині православної хорової традиції
«Всенощне бдіння звичайного наспіву» та «Божественна літургія
Св. Іоанна Златоуста звичайного наспіву», ор. 50 є останніми крупними
творами П. Г. Чеснокова. Їх об’єднує звернення до одного джерела –
звичайного наспіву Московської єпархії.
Обидва цикли написані у 1917 році. Спочатку, протягом травня та червня
1917 року композитор створив Літургію, а потім, восени того ж року – цикл
Всенощного бдіння. У цей час П. Г. Чесноков майже не працював у якості
регента. Композитор приступив до роботи над циклами невдовзі після
випускного іспиту з вільної композиції (клас С. Н. Василенка) у Московській
консерваторії.
Що послужило імпульсом для вибору наспівів Московської єпархії?
Можливо, П. Г. Чеснокова надихнуло на роботу видання в 1915 році в
Товаристві шанувальників церковного співу останньої, четвертої частини
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(Божественна літургія) «Кола церковних піснеспівів звичайного наспіву
Московської єпархії». Серед історичних подій, на тлі яких відбувалось
створення циклів, можна згадати Шостий Всеросійський з’їзд хорових діячів у
травні 1917 року та Помісний Собор Російської Православної Церкви, який
проходив з серпня 1917 року по вересень 1918 року.
Ці форуми підбили підсумок багатовіковому розвитку церковного співу в
Росії. Цикли оОр. 50 П. Г. Чеснокова стали останніми у низці духовномузичних творів, виданими прославленим видавництвом П. Юргенсона.
Літургія була видана на початку осені 1918 року у кількості 300 екземплярів.
Всенощне бдіння, котре композитор встиг продати найбільшому нотному
видавництву, так і не було надруковано. Лише у 2004 році відбулося перше
видання цього циклу у Видавництві Православного Центру «Живоносне
джерело» (Москва).
Пропонований у дисертації аналіз літургійних циклів ор. 50 Чеснокова є
першою спробою музикознавчого осягнення цих творів та введення їх до
наукового обігу сучасної української музикології.
Обидва цикли присвячені, за авторською ремаркою, «шанувальнику та
ревнителю церковного співу Андрію Павловичу Каютову» – присяжному
повіреному у Москві, управителю московським відділенням страхового
товариства «Росія». А. Каютов ще у студентські роки брав участь як аматор у
спектаклях Товариства мистецтва та літератури, пізніше мав право нагляду за
діяльністю театрального довідково-статистичного бюро при Російському
театральному товаристві, був заступником голови Літературно-драматичного та
музичного товариств ім. О. М. Островського. У другому десятилітті ХХ ст. при
фінансовій

підтримці

А. Каютова

хор

аматорів

під

керівництвом

М. М. Даніліна співав безкоштовно протягом кількох років у церкви Пімена
Великого у Старих Воротниках. В архівах збереглися думки А. Каютова про
церковний спів, адресовані П. Г. Чеснокову та М. Даніліну.
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За думкою П. Г. Чеснокова, твори ор. 50 слід виконувати у наступній
послідовності: 1. Всенощне бдіння; 2. Літургія. В означеній послідовності й
розглянемо нотний текст зазначених циклів.
Цикл «Всенощне бдіння звичайного наспіву» призначений для виконання
змішаним хором a capella. Він містить 12 головних наспівів. Поряд з головними
наспівами розташовані додаткові: Єктенії, Кафізми, «Буди ім’я Господнє»,
перед читанням Євангелія, «Преблагословенна Єсі».
№ 1 – «Благослови, душе» – у порівнянні з аналогічним піснеспівом
попередніх опусів, відзначається цілісністю фактурного викладу. Цей піснеспів
містить три розділи – АВС.
У першому розділі (F-dur) хорові голоси не диференційовані за своїми
функціями. У наявності – два фактурних шари:
– партія басів divisi, яка, завдяки переважанню октав та чистих квінт у
тихій динаміці (piano) та акцентуванню кожного складу, створює особливу
гулкість та дзвонність;
– моноритмічний рух трьох верхніх хорових партій (сопрано, альти,
тенори) на словах «Благослови», у якому вражає ефект «дихання фактури»,
тобто її розгортання – згортання від унісону до акорду і у зворотному напряму,
а також – компліментарність голосоведіння на численних варіантах розспівів
слів «душе моя», «Господа».
Отже,

архаїчний

молитовний

колорит

створюється

лаконічними

засобами:
– ефект дзвону;
– рух від унісону до акорду з подальшим поверненням до унісону, що
надає фактурі глибинного виміру;
– неперіодичність структури, строфічність;
– варіантний принцип мотивно-тематичного розвитку;
– тиха динаміка;
– переважання експозиційного викладу.
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Другий розділ номеру («Вся премудростию сотворил еси») виконує
розвиваючу функцію шляхом:
– переважання відносної динаміки (хвилі crescendo–diminuendo) на
мікрорівні у поєднанні з наскрізним crescendo (до forte) на макрорівні;
– елементів імітаційного викладу;
– зміни ладотонального устою (d-moll), що створює відтіняючий
контраст.
Нарешті, третій розділ – кульмінація піснеспіву – має усі атрибути
фінального викладу:
– динаміка fortissimo;
– висока теситура голосів;
– авторська ремарка характеру виконання – Урочисто, велично;
– переважання плагальних зворотів;
– подовжені лінії розспівів.
Отже, поряд з прийомами аранжування церковного мотиву, які
зберігають його архаїчність, П. Г. Чесноков застосовує суто концертні
прийоми, насамперед – наскрізну драматургію образно-тематичного розвитку.
Єктенії, як і у попередніх опусах, мають у циклі інтермедійне значення.
№ 2 – «Блажен муж» – зберігає структуру-інваріант: шість разів
проходить

заспів-приспів,

після

чого

тричі

звучить

«Алілуя».

Але

П. Г. Чесноков намагається подолати цю повторність, утворюючи наративну
(розповідну) форму шляхом застосування низки характерних прийомів.
Розглянемо деякі з них.
У першій строфі тему проводять баси. У цьому проведенні відчутні
елементи псалмодії, що супроводжуються нерівномірними акцентами. Цікавий
нюанс стійкої/нестійкої сфери звучання створюється поєднанням повтореного
другого ступеню в партії басів у поєднанні з секундою (четвертий-п’ятий щаблі)
між сопрано та альтами. Приспів «Алілуйя» традиційно витримано у
моноритмічній соборній єдності всіх виконавських голосів.
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У другій строфі застосовано принцип тембрового варіювання: тема
переходить до партії альтів, чоловічі голоси створюють гармонійне тло,
«ангелогласні» сопрано створюють «педальний ісон» на тоніці.
Принцип тембрового варіювання продовжується і далі. У третій строфі,
разом з яскравим динамічним контрастом зіставлення (forte), тема звучить у
партії перших тенорів. П. Г. Чесноков застосовує тут лише чоловічі вокальні
тембри (тенори та баси divisi), «виключаючи» сопрано та альтів. Додатковим
акцентом стає гармонія мажорної субдомінанти (з дорійським щаблем).
«Алілуя», яка звучить у третій строфі, відзначена зіставленням дорійського та
шостого натурального ступенів, послідовностями паралельних квінт.
Наступне, четверте проведення теми відбувається шляхом її імітації в
усіх голосах у низхідному порядку (сопрано – альти – тенори – баси).
У п’ятій строфі тема «рухається» у зворотному, висхідному напряму – баси
– тенори – альти – сопрано. Настрій радісного піднесення підсилюється завдяки
нашарування на акорди tutti соло альта, який починає шосту строфу (принцип
тематичного вторгнення). Цьому соло «відповідають» альти, у партії яких тема
проходить майже у своєму первинному вигляді (як у першій строфі).
Заключні «Алілуя» розподіляються між жіночими та чоловічими
голосами хору, створюючи ефект антифону.
Отже, у № 2 провідним принципом фактурно-тематичного розвитку є
принцип тембрового варіювання. Переважаючий моноритмічний виклад знову
апелює до ідеї соборності.
№ 3 – «Світе Тихий» – розвиває ідею композитора щодо хорового
концерту, тобто у цьому піснеспіві звучить соло альта у супроводі хору.
Характерним

композиційним

принципом

стає

контраст

ланцюжкового

кантиленного співу в акомпануючих голосах (навіть межа строф, за ремаркою
автора, повинна бути згладжена) – та псалмодії альта соло, побудованої на
зіставленні дуелей та тріолей.
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«Світе тихий» написано у паралельно-перемінному ладі (d-moll – F-dur).
Кадансове закріплення F-dur у фіналі номеру створює образ сліпучого світла
(цей ефект вже було застосовано у піснеспіві «Благослови душе»).
№ 4 – «Нині отпущаеши» – є аранжуванням київського розспіву. Як і у
попередньому номері, звертає на себе увагу звучання чоловічих голосів (тенори
та альти divisi), що підкреслює архаїчність розспіву. Жіночі голоси, які
рівномірно повторюють тоніку, створюють ефект віддаленого дзвону. У
гармонічному аспекті переважає плагальність, паралельна перемінність, у
сполученні голосів – чисті інтервали та «пусті» квінти у кадансах.
Зауважимо, що у начальних номерах циклу переважає рух половинними
та четвертними тривалостями, що надає звучанню особливого спокою та
молитовності.
Втім, перша згадка про Богородицю (№ 5) відзначена більш вишуканими
рухливими мелодійними лініями в усіх голосах. На відміну від попередніх
(чоловічих) номерів, які були побудовані на сполученні чистих інтервалів
(октави, квінти, кварти), у піснеспіві «Богородице діво» переважає рух терціями
та секстами, а також – трьохдольний розмір. Композитор застосовує тут
церковний лад (сьомий міксолідійський щабель) як засіб для тонального
відхилення у тональність другого ступеня (g-moll). Пластичність руху голосів
підсилюється розгорнутими розспівами, які комплементарно взаємодіють
протягом звучання цього піснеспіву.
Завершується цей піснеспів бадьорим соборним звучанням «Буди ім’я
Господнє» у переважаючому моноритмічному русі голосів хору. Слід особливо
зазначити наявні елементи антифону у вигляді переклички баса та альта соло – з
хоровим tutti, що створює характерність звучання цього номеру.
Шостий номер циклу складається з групи піснеспівів. Це – «Єктенія
велика»,

«На

Моноритмічність

кафізмах»,

«Мала

акордового

єктенія»,

фактурного

«Хваліть

викладу

ім’я

Господнє».

(символ

соборності)

зберігається в «Єктенії великій», у піснеспіві «На кафізмах» та у «Малій
єктенії», які виконуються у спокійному молитовному настрої. Обидві Єктенії
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об’єднуються

мотивно-інтонаційною

подібністю,

тональністю

C-dur

з

церковним сьомим щаблем, який створює блукаючу тональну опору – C - F.
Молитовний настрій, який панує в цій групі, у завершальному піснеспіві
номеру – «Хваліть ім’я Господнє» (київського розспіву) – поступається
урочистості звучання. Замість моноритмічного викладу у цьому піснеспіві
представлений диференційований фактурний комплекс.
На відміну від аналогічного піснеспіву «Хваліть ім’я Господнє» з ор. 44,
піснеспів ор. 50 позбавлений чіткої метричної пульсації. Строфічність
обумовлює нерівномірність будови фраз.
Піснеспів містить 4 строфи А–А1–В–В1, кожна з яких складається з
хоралу та приспіву «Алілуйя».
Зберігаючи жанрові атрибути, П. Г. Чесноков приділяє значну увагу
унісонно-підголосковому викладу та діатонічній гармонії. Так, у першій строфі
представлені у вигляді антифону дві групи голосів, які починають рух у
двохоктавному унісоні, але поступово отримують «розгортання» в акордову
вертикаль. Оперуючи щільністю фактури (рух від унісону до акорду – та у
зворотному напрямку), П. Г. Чесноков створює звуковий ефект просторової
стереофонії, наближення – віддалення, зіставлення різних просторових шарів.
Особлива роль надається непрямому руху голосів (застосування педалейісонів), які додають звучанню урочистості та монументальності. Тут слід
наголосити, що згадані педалі також «рухаються» у висхідному напряму,
збігаючись с мелодійними вершинами. У гармонійному аспекті переважають
плагальні звороти.
У третій та четвертій строфах представлені елементи псалмодіювання.
Фактурному викладу притаманний протилежний рух у крайніх голосах з
одночасною рецитацією на одному звуці у середніх голосах. Подібний тип
викладу надає звучанню спрямованості.
Ще однією характерною ознакою цього піснеспіву є наявність
наскрізного динамічного зростання (від mezzo forte до forte), що сприяє
цілісності образно-драматургічного розвитку.
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Сьомий піснеспів «Тропарі воскресни» супроводжується авторськими
ремарками характеру виконання – «Урочисто, пасхально, неспішно». Цей
повільний рух підкреслюється плавним чергуванням гармоній, з широким
застосуванням медіантових ступенів та тональних відхилень у субдомінантову
сферу. Урочистість підсилюється переважанням тризвуків.
Ефект «небесності», «безопорності», «ангелоподібності» створюється
завдяки епізодичному виключенню низьких чоловічих голосів, а також –
виразовому висхідному октавному стрибку у партії тенорів.
Характерною ознакою цього піснеспіву є прийом включення/виключення
голосів, темброва драматургія:
– моноритмічний рух сопрано-альтів-тенорів (перша строфа);
– моноритмічний рух хору tutti (друга строфа);
– виключення басів (третя строфа);
– контраст суто чоловічих голосів – tutti (четверта строфа);
– контраст тембрових груп: чоловічі голоси – сопрано, альти, тенори (без
басів) – tuttti (п’ята строфа) тощо.
№ 8 («Від юності моєя») побудовано на діалозі басів (октавний унісон) з
групою верхніх голосів (сопрано, альт, тенор), які у кожній фразі
«розгортаються» від унісону до акорду – та у зворотному напряму. Цей
піснеспів, на відміну від попередніх, насичений напівтоновими інтонаціями,
численними хроматизмами.
У

другому

розділі

вертикальний

принцип

фактурного

викладу

поступається горизонтальним розспівам у верхніх голосах, які комплементарно
доповнюють один одного. П. Г. Чесноков в авторській ремарці до цього розділу
наголошує на наближенні звучання альтів та фальцету тенорів до м’якого
тембру сопрано. Цей прозорий тембр, за думкою автора, повинен зберігатися до
вступу басів (октавний унісон). Зі вступом басів звучання набуває об’ємності.
Наступний піснеспів «Перед читанням Євангелія» представляє собою
псалмодію на звуках акордів. Цей піснеспів, разом з наступним № 9
«Воскресіння Христово», забезпечений метричною пульсацією (розмір 6/2).
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Можливо,

це

відбувається

через

наскрізний

моноритмічний

принцип

фактурного викладу. Отже, драматургія розвитку «Воскресіння Христового»
будується виключно на трансформаціях динамічного рівня та нечисленних
тональних відхиленнях (з переважанням квартових ходів та плагальних
зворотів). Початок коди відзначається речитативом сопрано та тенорів (унісон),
одночасно з виключенням альтів та басів.
Наступні піснеспіви циклу побудовані таким же чином.
Окремими виразовими нюансами, на які слід звернути увагу у № 10
«Славословіє велике», є:
– staccato на початку номеру;
– диференціація фактури у другому розділі піснеспіву (з могутнім
октавним ісоном у партії басів, моноритмічним акордовим рухом альтів,
тенорів, перших басів та репліками сопрано, які ніби лунають з «іншого
простору»);
– фугатоподібна імітація на початку третього розділу (на словах «На всяк
день благословляю»);
– зміна фактурного викладу як межа між строфами;
– соло сопрано (авторська ремарка «ніби здалека»).
Отже, монументальний піснеспів «Славословіє велике» побудовано на
принципі контрасту зіставлення типів фактурного викладу.
Останні піснеспіви циклу – «Єктенія сугуба», «Єктенія просительна»,
«Завершення», «На першому часі» – відтворюють моноритмічний принцип
фактурного викладу, який є уособленням ідеї соборності. Висхідний принцип
інтонаційного розвитку, за яким побудовані всі піснеспіви, є уособленням ідеї
Лествиці.
Друга частина ор. 50 П. Г. Чеснокова – «Літургія Св. Іоанна Златоустого
звичайного наспіву», – відрізняється від першої за багатьма чинниками.
Літургія вважається найголовнішим богослужінням церкви Христової. У
«Роздумах про Божественну Літургію» М. В. Гоголь присвятив цьому жанру
безсмертні рядки: «Божественна Літургія є вічне повторення великого подвигу
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любові, який для нас вчинився. Уболіваючи від невлаштованості своєї, людство
звідусіль, з усіх кінців світу волало до свого Творця – і ті, хто перебували в
темряві язичництва і позбавлені Богопізнання – чуючи, що порядок і стрункість
можуть бути поміщені в світі тільки Тим, хто в стрункому чині повелів
рухатися світам, від Нього створеним. Звідусіль тріумфуюче створіння кликало
свого Творця ... Волання почуте: з'явився в світ, Ним же світ бисть» [77, С. 326].
Замість збірок «літургійних піснеспівів», композитори ХХ ст.. зосередили
увагу на створенні однорідного за музичними засобами циклу, на основі
концептуальної, інтонаційної та образної цілісності. П. Г. Чесноков у передмові
до Літургії ор. 42 підкреслював, що він намагався створити «цільну за
настроєм, цінну за змістом, доступну за виконанням Літургію». Як і у циклах
Всенощного бдіння, у Літургії ретельно виписані всі компоненти музичного
оздоблення церковного ритуалу: різноманітні Єктеніїї, Оспіви Євангелія тощо.
Цикл розпочинає «Єктенія велика» (№ 1). Вона витримана у жанровій
стилістиці П. Г. Чеснокова, а саме:
– моноритмічний акордовий виклад;
– чітка метрична основа (6/2);
– притаманна жанру гармонізація (тональні відхилення у субдомінанту та
у паралельний мінор);
– об’єднання кожної строфи динамічною хвилею (crescendo), що надає
особливої експресії молитовному висловленню;
– темброва драматургія (застосування прийому включення / виключення
тембру);
– динамічні контрасти як засоби драматургічного розвитку.
У «Благослови душе» П. Г. Чесноков синтезує свій досвід, здобутий
протягом роботи над аранжуванням давніх розспівів. Значну роль відіграють
унісони та октавні подвоєння як «уособлення згодної та стрункої любові»
(Ігнатій Богоносець). Строфи піснеспіву, проте, складаються у тричастинну
репризну композиційну форму. Фактура крайніх розділів диференційована.
Баси divisi формують наскрізну гармонійну опору у вигляді подвійного
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квінтового ісону (мотив «благослови»). Його пружний ритм, «застигаючий у
повітрі», викликає асоціації з мірним віддаленим дзвоном. Голосоведіння групи
верхніх голосів відзначено прийомом «розгортання» унісону в акорд, великою
кількістю унісонів та паралельних квінт. У гармонійному аспекті звертає увагу
секундакорд другого ступеню, який стає своєрідною лейтгармонією піснеспіву.
У середньому розділі переважає фактурний склад, притаманний жанру
канту – рух паралельними терціями (сопрано, тенори), витримана тоніка у
альтів, мелодія басів (октавний унісон) у функції протискладу. Урочистий
характер розділу підсилюється акцентами у партії басів. Переходом до репризи
є

соло

альта.

Цей

прийом

також

став

стилістичною

особливістю

композиторського почерку П. Г. Чеснокова.
Наступному піснеспіву «Слава… Єдинородний Сине» притаманна
розвинена образна драматургія, яку можна простежити за авторськими
ремарками: урочисто; розповідно; глухо; ясно, жваво.
Перший розділ («урочисто») – це проголошення Слави Отцю, Сину й
Святому Духу. За музичними чинниками цей розділ представляє собою
псалмодію у моноритмічному русі усіх голосів.
Другий, розповідний, розділ – початок стислої розповіді про Ісуса
Христа. Цей образ є найтрагічнішим в історії музичного мистецтва, що
виражається у специфічних засобах музичної семантики:
– тональність d-moll (тональність, притаманна жанру реквієму);
– рецитація альта соло у вузькому амбітусі (мала терція) – образ
самотності;
– низхідний рух по верхньому тетрахорду натурального мінору (елементи
фрігійського звороту) – семантика страждання;
– ефект ладового «затьмарення» (зіставлення гармоній субдомінанти з
дорійським щаблем та мінорної субдомінанти.
Надзвичайно виразовим є епізод «распнийся же, Христе Боже», де глухі
квінти у надзвичайно тихій динаміці відлунням «спускаються» по партіям
фактурної тканини: квінтова тема проводиться дискантами та альтами, потім –
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тенорами, відкликаючись у партії басів. Такий прийом створює враження, ніби
час зупинився.
Наступний розділ (ясно, жваво) контрастує з попереднім за всіма
ознаками: ладовими (мажор), динамічними (forte), регістровими (жіночі голоси
після басів), образними («смертію смерть поправий»). Сопрано, які яскраво
прозвучали на початку розділу, згодом «виключаються».
У такій же хоровій фактурі (без сопрано) витримана «Єктенія мала», яка
за інтонаціями подібна до попереднього піснеспіву (трихордова поспівка у dmoll, плагальні зіставлення).
Єктенія «зупиняється» на сьомому щаблі, який є домінантою до
тональності наступного номеру (F-dur).
Образ Вічності створюється у піснеспіві «У Царстві твоєму» (№ 3).
Моноритмічний рух голосів у надзвичайно повільному темпі доповнюється
переважанням

наддовгих

тривалостей

(злігованих

цілих,

бревісів)

та

застосуванням фермат на межах строф.
№ 4 («Господи, помилуй» та «Прийдіть, поклонимось») відзначений
особливою плинністю. У ритмічну канву чоловічих голосів з переважаючим
рухом половинними тривалостями органічно «вписані» пульсуючі репліки
жіночих голосів у четвертних тривалостях.
За типом викладу цей номер також викликає аналогії з жанром канту
(паралельні терції та лінія басу у протирусі).
№ 5 складається з кількох піснеспівів – «Господи, спаси», «Трисвяте»,
«Аллілуарій», «Оспіви Євангелія», «Єктенія сугуба», «Три єктенії перед
Херувімською піснею».
За виключенням «Трисвятого» та «Алілуарію», у цьому номері переважає
моноритмічний

акордовий

виклад,

відтворюючий

ідею

соборності.

У

гармонійному аспекті «Трисвяте» побудовано на церковному звороті – T-S-VII-T,
містить численні оспівування тоніки натуральними мінорними щаблями.
П. Г. Чесноков застосовує тут прийом темброінтонування:
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– сопрано та альти divisi рухаються у комплементарний спосіб,
обертаючись у діапазоні кварти;
– ця ж тема проходить подібним чином у чоловічих голосів;
– хорові партії об’єднуються, створюючи октавні унісони;
– знову, як у №№ 1 та 2, звучить соло альта, що є своєрідною «тембровою
аркою».
Алілуарій (після читання Апостола) є образом зішестя Святого Духу, що
втілено у низхідному порядку вступу голосів в імітаційному викладі.
Характерним нюансом «Оспівів Євангелія» є виключення басової партії
Перед прочитанням Євангелія – та повнозвучне звучання хору tutti divisi Після
прочитання Євангелія.
Єктенії, які є уособленням соборної молитви, також є наскрізною лінією,
яка цементує всю будову циклу. Усі Єктенії подібні за структурою,
інтонаційністю, гармонічним планом.
У «Херувімській пісні» (№ 6), на відміну від попередніх номерів, панує
горизонтальний

принцип.

Численні

варіанти

основного

наспіву,

які

проводяться у різних голосах хорової фактури, утілюють множинність шляхів
до Богу.
Початкова

інтонація

«Херувімської»

кореспондує

з

початком

«Благослови, душе». Мірна, максимально уповільнена пульсація ісонів у різних
голосах нагадує звучання благовісту. Межі строф чітко окреслені шляхом
застосування прийому включення/виключення басової партії. Епізоди хорового
tutti з найширшим охопленням діапазону голосів символізують безмежність
простору віри.
№ 7 «Вірую» є моноритмічною псалмодією. Драматургія цього номеру,
як у всіх номерах великої форми, корегується контрастом зіставлення на різних
рівнях музичної тканини. надзвичайно виразовим є епізод «і страдавша, і
похований», де цей контраст представлений на мікрорівні зіставлення музичновиразових засобів: це стосується взаємодії дисонансів/консонансів, динаміки,
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регістровки. Образ Духа Святого супроводжується появою далекої тональності
(Des-dur в F-dur), pianissimo після forte.
Система
наступному

мотивно-тематичних
піснеспіві

«Милість

арок

розповсюджується

миру»

та

«Тобі

й

далі.

співаємо»

У

(№ 8)

простежуються мотивно-тематичні алюзії з Єктеніями. Серед специфічних
прийомів, що їх застосовує автор, – елементи антифону у другому розділі,
застосування фальцетного тембру у партії тенорів.
Урочистий, величний піснеспів «Достойно єсть» (№ 9)знову синтезує
провідні стилістичні засоби П. Г. Чеснокова. Соборне начало представлено у
першому розділі моноритмічним викладом, елементами анти фонових
перекличок, контрастами динаміки. Індивідуальне начало у другому розділі
утілено шляхом диференціації функцій хорових голосів (ісони, хорові педалі,
одночасне звучання декількох варіантів основного наспіву), компліментарністю
викладу, трактуванням перших альтів як солістів.
Унісони та октавні подвоєння як уособлення соборної молитви є
провідною ознакою піснеспіву «Отче наш» (№ 10). Цілісність викладу,
моноритмічність,

простота

виконання

сприяють

створенню

відчуття

причетності кожного прихожанина до молитовного настрою усієї церкви.
№ 11 («Хваліть Господа з небес») за жанром є Причастен. Тобто це
псалом, який співається під час прилучення священнослужителів у вівтарі. Це
прилучення, яке здійснюється з особливою таємністю при закритих вівтарних
дверях, є одним з найсвятіших моментів літургії, який потребує від молільників
особливої зосередженості. Цієї зосередженості неможливо досягти у довгих
піснеспівах. Отже, причастен – це короткий та виразний стих з приспівом
алілуя,

який

відзначає

найважливіші

та

найбільш

радісні

моменти

богослужіння.
Тож, наспів цього церковного жанру є переважно повільним, спокійним
та розчуленим. У музичному тексті П. Г. Чеснокова спочатку переважають
горизонтальність, компліментарність, переклички голосів, але згодом ця плинна
фактура «гуртується» у струнку акордову вертикаль. Основний ритмічний
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малюнок на повторі тоніки (початок піснеспіву та початок коди) нагадує
ритмічну фігуру з попередніх номерів циклу («Благослови, душе» та «У Царстві
Твоєму»), оформлюючи ще одну арку на рівні засобів ритмічної організації.
Ця ж фігура, яка набуває функції лейтритму циклу зберігається у
«Завершенні» (№ 12), де переможно і урочисто закріплюється звучання C-dur.
Отже, Літургія є музичною ілюстрацією церковного ритуалу. Як зазначає
Св. Іоанн

Кронштадський,

«Літургія

є

скорочення

усього

Євангелія,

зображення земного життя Ісуса Христа, повторення його Голгофської жертви
– повсякчасне заклання, смерть Його за гріхи світу, спогад Його Воскресіння та
Вознесіння на небо» [143, с. 23].
Отже, музична тканина Літургії відзначена різноманітністю, численністю
композиційних прийомів, ілюстративністю, значною роллю мікронюансування.
Висновки до Розділу 3
1. У Розділі 3 висвітлено герменевтичний сенс літургійних жанрів
православної музичної традиції (насамперед Всенощного бдіння). Всенощне
бдіння та Літургія – циклічні літургійні жанри добового богослужбового кола
православної традиції, які посідають особливе місце у композиторській та
виконавській практиці. Структура та зміст богослужінь добового кола мають
чітку регламентовану організацію, що склалася ще з прадавніх часів.
Атрибутами богослужіння є: 1) неоднорідність, багатомірність хронотопу;
2) відсутність причинно-наслідкових зв'язків, дискретності і лінійності як
утілення ідеї кругообігу світового Вселенського часу, в якому життя по волі
Божій є важливішим за час і простір в їх земному вимірі; 3) континуальність і
заокругленість служби як відбиття надісторичного характеру часу, адже повний
богослужбовий цикл не обмежений Всенощною, знаходячи своє завершення в
Літургії, кульмінацією якої є Євхаристійний канон; 4) модель Лествиці як
символу духовного сходження.
2. Три основні частини добового циклу – Вечірня, Утреня та Літургія
знаменують собою три Особи Святої Трійці: Вечірня – Отця, Утреня – Сина,
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Літургія – Святого Духа. Саме троїчність, існуюча «несліянно і нероздільно»,
не дозволяє розділити службу на окремі жанри. Тоді втратиться сенс
Всенощного бдіння та Літургії як божественної форми взаємодії Творця і
людини, людини і світу. Незмінними основними піснеспівами Всенощної, які
складають її онтологічну основу, є: 103-й псалом, «Блажен муж», «Свєтє Тихий»,
«Нині отпущаєши» і «Богородице Дєво» з першої частини – Вечірні, та
«Хвалить Им’я Господнє», «Ангельський собор», «Воскресіння Христово»,
«Величит душа моя Господа», «Велике славослов’я» з Утрені та «Взбранній
воєводі» з Першого часу.
2. Характерною жанровою ознакою Всенощної є ієрархічність, що
визначає музично-богослужбову структуру як тріаду: піснеспів – малий цикл –
чинопослідовність. Ієрархічністю позначено не лише співвідношення мікро- і
макрорівнів в межах циклічної чинопослідовності, але й місце та розташування
богослужбового чину в жанровій системі духовно-музичного мистецтва кінця
ХІХ – поч. XX ст.
3. Здійснено компаративний аналіз 3-х циклів Всенощного бдіння (ор. 21,
ор. 44, ор. 50) та Літургії (ор. 50), створених П. Г. Чесноковим. Перший з
літургійних циклів митця – «Піснеспіви Всенощного бдіння», ор. 21, створений
на ранньому етапі творчості (1900–1907 рр.), –

є результатом праці

композитора над вивченням особливостей будови великого знаменного
розспіву. В ор. 21 П. Г. Чеснокова представлені не лише основні наспіви
богослужіння, але й Ектенії, Співи на кафізмах тощо.
Важливими стильовими засобами, що синтезують пошуки у сфері
аранжування давніх розспівів, у циклі є: 1) темброва драматургія розвитку в
горизонтальному розгортанні (тембризація), прийом включення/виключення
голосів, ефекти антифону; 2) відтворення церковного дзвону засобами
метроритму, фактури та динаміки; 3) моноритмічна єдність голосів як
уособлення ідеї соборності; 4) контрасти

метричності / строфічності; 5)

переважання плагальності; 6) значна роль ісонів; 7) підкреслення діатонічних
церковних ступенів; 8) розгортання як засіб мотивно-тематичного розвитку;
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9) наскрізна
повторності

динаміка;
шляхом

10) розвинена

безперервного

мікродинаміка;

розвитку

музичної

11) нівелювання
тканини

через

комплементарність, варіантність, фактурні зміни; 12) використання виразових
можливостей фактури; 13) велика роль унісонів; 14) епізодичне псалмодування.
В ор. 21 архаїчні стильові ознаки органічно вписані у контекст великої циклічної
форми з наскрізним застосуванням принципів концертування (зіставлення tutti –
solо) та багаторівневого контрасту (метричність / аметричність, динамічні
співставлення, горизонтальний/вертикальний тип викладу).
4. «Найголовніші піснеспіви Всенощного бдіння», ор. 44 (1915) є
своєрідним синтезом сакральності та концертності. За типом ор. 44 належить до
циклів мішаного характеру і містить як оригінальні авторські композиції, так і
гармонізації архаїчних розспівів – знаменного («Ангельський собор», «Від
юності моєя») та київського («Воскресіння Христове», «Взбранній воєводі»).
Митець створює цикл шляхом комбінування церковних мелодій, об’єднаних за
певними ознаками, що сприяє формуванню цілісної інтонаційної, гармонічної,
темброво-фактурної сфери, та «спрощенню техніки», а саме: 1) повернення до
мажоро-мінорної ладової основи, що не претендує на гласову модальність;
2) діатоніка

з

незначною

модуляційною

хроматикою;

3) імітаційно-

підголоскова поліфонія (з терцієвими подвоєннями); 4) насичення фактури
секвенціями, колористичними

ефектами

(дзвони); 5) численні

атрибути

концертності; 6) поєднання строфічної будови з формами другого плану
(тричастинність, рондо).
У

циклі ор. 44 відбулася

кристалізація

композиторського

стилю

П. Г. Чеснокова. Творчі знахідки митця органічно вписані у контекст світової
музики епохи, поєднуючи канони церковного співу зі світськими концертними
традиціями («реставрація» тонального принципу мислення, протиставлення
метричності як символу сучасності – аметричності, строфічності як символу
архаїчності; лінеарності, варіантності як утілення ідеї множинності шляхів
духовного – моноритмічності як символу соборності). Цикл об’єднаний
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логікою тонально-гармонічного розвитку, де відображено висхідний вектор як
символ Лествиці.
5. Квінтесенцією творчих надбань композитора у сфері літургійних жанрів
є останній літургійний твір П. Г. Чеснокова ор. 50, який включає у себе цикли
Всенощного бдіння та Літургії Св. Іоанна Златоуста. При порівнянні зазначених
циклів виявлено суттєві відмінності між ними. У Всенощному бдінні
переважають моноритмічний виклад, строфічність, відсутність тактового
розміру.

Подібність

викладу всіх

номерів

циклу

відбиває

прагнення

композитора до стилістичної цілісності, що є основою естетики Нового
напряму. Гармонічна мова синтезує ознаки гласової гармонізації та класичної
функціональної гармонії. У фактурі переважає крупний «фресковий» мазок,
мікронюансування майже відсутнє. Драматургічний розвиток здійснюється
через контрасти динаміки та фактури. Напротивагу цьому, музична тканина
Літургії відзначена різноманітністю численних художньо-композиційних
прийомів, іноді навіть ілюстративністю; значною роллю мікронюансування.
П. Чесноков зберігає ознаки концертності (прийоми тембризації, наскрізної
драматургії, елементи concertando). Попри це, ор. 50 майже неможливо уявити на
концертній естраді. Стрункість та цілісність композиції свідчить про те, що
прийоми, які митець шліфував протягом своєї творчої діяльності, повністю та
органічно уведені у контекст церковного обіходу.
Порівнюючи ор. 50 з ор. 21 та 44, слід відзначити зростання ролі
моноритмічного фактурного викладу як символу соборності. (згадаємо, що
ор. 50 написаний у 1917 р, коли особливо відчувалась потреба у колективній
соборній молитві, здатній «пробити небеса»).
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ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку наукової думки, зокрема музикознавчої,
особливої уваги набуває проблематика, що пов’язана з ідеями духовного
відродження, повернення до канонічних основ та біблійних ідеалів, осягнення
смислу та значущості церковної творчості. В зв’язку з цим на авансцені
сучасної музичної науки все частіше з’являються творчі постаті митців, які
цілком присвятили себе саме жанрам духовної музики.
Одним з них є Павло Григорович Чесноков, духовна творчість якого є
яскравим втіленням синтезу божественного слова та музики, Бога та музичного
мистецтва як засобу Його пізнання. П. Г. Чесноков був репрезентантом цілої
плеяди

видатних

музикантів,

до

якої

належали

С. Смоленський,

Д. Кастальський, О. Чесноков, М. Голованов, М. Толстяков, М. Іполітов-Іванов,
С. Рахманінов та ін., що творили в складний для православної музичної
культури період історії на зламі ХІХ–ХХ ст., коли вплив прогресивних
тенденцій європейського та світового мистецтва, еволюція

музичного

мислення, освоєння нових музично-стильових формацій, з одного боку, та
криза в соціальному житті суспільства, криза духовності людини, відділення
особистості від церкви, з іншого, викликали до життя необхідність пошуку
«духовного костиля» (П. Флоренський), породжуючи дивовижні явища, високі
зразки в духовній творчості великих майстрів.
Загальним підсумком дисертації є концептуалізація творчої діяльності
П. Г. Чеснокова, визначення особливостей його стилю, жанрової системи,
розкриття його ролі в історії православної музики та її основних жанрів, як
носія православної духовної традиції в музичному мистецтві кінця ХІХ – 1-ї
половини ХХ ст. Сутність даної концепції становлять такі положення:
1.

Осягнення

творчості

П. Чеснокова

неможливе

без

розуміння

герменевтичного сенсу християнської символіки, що панує у змісті текстів, дій
і структури богослужіння та його музичних аспектів. Основи християнського
віровчення символічно втілюються в основних частинах добового кола
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богослужінь – Всенощному бдінні та Літургії. Кожна з частин добового
богослужіння підкоряється чіткому ієрархічному викладу та має особливий
духовний сенс. Православний цикл богослужіння є зразком безперервного
розвитку, що прагне до вищої кульмінації, якою є Літургія. Ця модель, що
становить основу православного обряду, трактується як Лествиця – духовне
сходження до святості, «пошук абсолютного добра» (за В. Лосським).
2. Еволюція церковної музичної традиції щільно пов’язана з розвитком
православної

релігійно-філософської

думки,

який

відбувався

(за

В. Зеньковським) упродовж 3-х основних етапів.
1-й етап (XI – поч. XVII ст.) тісно пов’язаний з ідеями візантійського
християнства. На формування духовності та національно-релігійно-філософську
самосвідомість цієї доби принципово вплинули ідеї соборності, свободи волі і
самовизначення людини, святості, подвижництва. У церковній музиці діє
принцип презенціі, коли включеність музики до ритуально-символічної дії
народжує в людині почуття причетності до вищих таємниць. Ці настанови
знайшли своє віддзеркалення у давньоруській теорії богослужбового співу –
закінченій і самодостатній системі, що вважалася надмузичною.
2-й етап (серед. XVII – 1 пол. ХІХ ст.) пов’язаний з секуляризаційними
процесами Нового часу, засвоєнням православними мислителями теоретичної
спадщини західного зразка. В центрі нового світогляду стає не віра, а розум,
знання,

що

базуються

на

науці

та

експериментальному

пізнанні.

В

богослужбовій практиці ці процеси знайшли відображення у так званому «зламі»
від богослужбового співу до церковної музики, у впровадженні і закріпленні
елементів західноєвропейської музичної культури.
3-й етап (2-га пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) позначений поверненням
філософської думки до церковних витоків (діяльність слов'янофілів та їх
послідовників). Творчо осмислюючи досвід європейської філософії крізь призму
патристики, мислителі цієї доби закладають основи нової православної
релігійної філософії.
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3. Основою нового світовідчуття початку XX ст. стають ідеї синтезу
мистецтва та релігії як можливості реалізації теургічної творчості. Музична
естетика православного богослужіння ґрунтується на Софійно-теургічних
принципах, виявляючи цілісність біблійних співів за духом і настроєм,
підпорядкованість

їх

єдиній

ідеї.

З

особливою

значущістю

починає

розроблятися в музиці тема національної самобутньої краси. Хорова
православна музика стає символом ренесансу релігійного мистецтва, проявом
ідеї соборного начала та всеєдності.
4.

Музична

антропоцентричної

культура

Нового

культурної

часу,

парадигми,

що

є

позначена

віддзеркаленням
тенденціями

до

секуляризації та десакралізації ритуалів поряд із зростанням ролі автора-митця.
Становлення та розвиток у ХІХ ст. ідей оновлення православної духовної
музики зумовлює новий погляд на проблеми сутності канону та характеру
взаємодії канонічної церковно-співочої традиції й оригінальної авторської
композиторської творчості.
Феномен авторських літургійних жанрів межі ХІХ-ХХ ст. полягає у
взаємодії богослужбово-канонічного начала з відносною самостійністю витвору
музичного мистецтва.
Дисертантом визначено 3 типи поєднання церковного канону та
авторського задуму в літургійних жанрах: 1) твори, жанрово-інтонаційним
підґрунтям яких є обробка давніх розспівів; 2) оригінальні музичні твори на
канонічні тексти (з авторською інтерпретацією змістово-жанрових та мовностилістичних характеристик канонічної духовно-музичної традиції); 3) мішаний
тип циклу, що містить як церковні обробки, так і оригінальний музичний
матеріал, створюючи самобутній стильовий синтез.
5.

Художньо-естетичні

засади

та

стильові

особливості

творчості

П. Г. Чеснокова проаналізовано за основними параметрами музичного мислення.
Провідними

принципами

звуковисотної,

інтонаційно-тематичної,

фактурно-композиційної та метроритмічної організації у творчості композитора
є: використання справжніх давніх розспівів або властивих ним мелодико185

ритмічних структур; проекція церковної мелодії на різні голоси хорової фактури,
які забезпечують фактурно-темброву варіантність; комплементарний принцип
фактурного викладу, що запобігає наскрізному чотириголоссю; усвідомлення
ролі унісонів, октавних подвоєнь як уособлення вселенської гармонії, їх
використання для підсилення виразовості тексту; несиметричні синтаксичні
конструкції, залежні від розміру та характеру словесної строфи; уведення
елементів псалмодії до багатоголосної фактури.
Основою ладотональної стилістики композитора є: осмислення мелодії як
квінтесенції ладової інтонаційності, а гармонії як виразового засобу, здатного
підкреслити смислові акценти; застосування розширеної тональності (мажоромінорних структур); образно-виразова роль раптових модуляцій.
Найважливішими
темброво-фактурній

стильовими

сфері

є:

ознаками

символічне

творчості

використання

П. Чеснокова
антифонів,

в
що

відображують тембровий рух у просторі; герменевтичне осягнення акордового
викладу та трактування лінеарного руху голосів як уособлення численних,
неповторних шляхів до Богу, який втілює ідею собору; семантичне застосування
церковних педалей, ісонів – символів набуття тверді, опори, віри; особливе
значення сольного співу як смислового акценту у хоровій партитурі;
застосування технік темброінтонування.
В аспекті формотворення атрибутами авторського стилю П. Чеснокова є:
збереження принципу строфи (завдяки темброінтонуванню, зіставленню різних
груп голосів, гармонічних засобів); згладження меж строф шляхом варіювання
кадансових зворотів та через наявність мелодико-тематичних арок; подолання
статичності канонічної форми шляхом зміни фактурної щільності, тембрового та
гармонічного оздоблення тощо.
6. Визначено, що творчий шлях П. Чеснокова як композитора містить 5
основних періодів:
1) початковий, перший світський період (1895–1905), відзначений появою
світських хорових та вокальних (романси) творів та окремих духовних
композицій;
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2) перший літургічний період (1906–1909), позначений створенням перших
масштабних духовних опусів (літургічних циклів, змінних піснеспівів тощо);
3) другий світський період (1909–1911), пов'язаний з особливим інтересом
до хору a capella, а також поверненням митця до образів поетичної лірики;
4) другий літургічний період (1912–1917), відзначений створенням
авторської жанрової моделі циклів Всенощного бдіння та Літургії, а також увагою
до жанрів духовного концерту;
5) третій світський період (1917–1944), позначений вимушеною відмовою
від

духовно-церковних

жанрів

та

образів,

а

також

зверненням

до

П. Чеснокова

та

народнопісенної сфери.
7.

Cистематизовано

композиторську

спадщину

запропоновано її жанрову типологію за такими параметрами:
1) за сферою функціонування: а) духовні та б) світські;
2) за способом виконання: а) виключно вокальні (духовні та світські
твори) та б) вокально-інструментальні (світські твори);
3) за виконавським складом: хорові а) твори a capella (духовні) та
б) хорові (a capella та з супроводом фортепіано) і вокальні (з супроводом
фортепіано) світські твори;
4) за акустичною структурою: а) темброво-однорідні (духовні, а також
світські

хорові

a

capella);

б) темброво-неоднорідні

(світські

вокально-

інструментальні) твори;
5) за гендерним складом (духовні твори для чоловічого хору, духовні та
світські твори для жіночого чи дитячого хору та для мішаного хору, світські
вокально-інструментальні твори для чоловічих голосів);
6) за типом вербального тексту: духовні твори на канонічні біблейські
тексти, а також світські твори а) на авторські поетичні тексти та б) на
фольклорні тексти;
7) за жанровим призначенням: а) літургічні жанри, б) церковні треби,
в) паралітургічні жанри, г) концертні твори;
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8) за жанровим типом композиції: а) великі циклічні композиції
(Всенощне бдіння, Літургія, Панахида, Молебень, Вінчання), б) циклічні
ансамблеві композиції (Запричастні концерти, Причастни, Задостойники,
Прокімни), в) окремі змінні (тропарі, стихири, ірмоси тощо) та незмінні
піснеспіви; г) хорові мініатюри, д) романси;
9) за типом тематичного матеріалу: а) оригінальні твори; б) обробки
церковних розспівів; в) обробки фольклорних наспівів.
8. Введено до наукового обігу сучасної української музикології літургійні
цикли ор. 50 «Всенощне бдіння звичайного розспіву» та «Літургія св. Іоанна
Златоуста звичайного розспіву» П. Г. Чеснокова та здійснено їх музикознавчий
аналіз. Жанрово-стильовими ознаками цих творів є концертність (використання
прийомів наскрізної драматургії, прийомів тембризації, принципів concertando),
стрункість та цілісність композиції, стилістична єдність обраної мелодикоінтонаційної основи, моноритмічний виклад музичного тексту.
9.

На

основі

проведеного

компаративного

аналізу

3-х

циклів

«Всенощного бдіння» П. Г. Чеснокова (ор. 21, ор. 44, ор. 50) зроблено висновок
про змістовні трансформації у характері трактування канонічного тексту в
літургійних творах (від суто концертного до більш аскетичного розуміння), що
відбулися упродовж творчого життя митця. Поряд з прийомами аранжування
церковного мотиву, які зберігають його архаїчність, П. Г. Чесноков застосовує
суто концертні прийоми, насамперед – наскрізну драматургію образнотематичного розвитку, принципи тембризації та контрасту. Поєднання
зазначених сфер повністю уведене у контекст церковного обіходу, уможливлює
органічне звучання цих творів як за богослужінням, так і на концертній естраді.
Вірність православній культурній традиції стала своєрідним моральним
імперативом особистісного та творчого буття композитора. Саме тому
дослідження знакової ролі П. Чеснокова як зберігача культурних традицій
духовного музичного мистецтва православного зразку є актуальним завданням
сучасного музикознавства.
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