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Дисертацію

присвячено

обґрунтуванню

значущості

фортепіанної

спадщини І. Карабиця в дискурсі феноменології стилю, в межах якого
відображено унікальна постать видатного композитора, його життєтворчість
та внесок в українську музичну культуру ІІ половини ХХ ст. Зміст поняття
«феноменологія
виконавської

стилю»

мислення,

розкрито
як

через

поетапне

єдність

композиторського

входження

в

духовну

і

ауру

життєтворчості – від вивчення еволюції фортепіанного стилю до створення
сучасними виконавцями власних концепцій творів митця.
Спираючись на кантівську концепцію понятійно-чуттєвого досвіду,
запропоновано розуміння феноменології як процесу пізнання, що у музичній
творчості становить індивідуальний досвід композиторської творчості та
виконавської інтерпретації.
Актуальність теми обумовлено такими чинниками, як: відсутність
спеціального системного дослідження фортепіанної творчості І. Карабиця в
аспекті феноменології стилю; необхідність систематизації численних
наукових

праць,

представника

присвячених

духовного

висвітленню

відродження

ролі

української

І. Ф. Карабиця
музичної

як

культури

останньої третини ХХ ст.; впровадження фортепіанної творчості І. Карабиця
в концертний репертуар та навчальний процес, оскільки автор дисертації,
будучи активним і послідовним пропагандистом творчості І. Карабиця
вважає ступінь вивченості доробку митця для фортепіано недостатньою.
Мета дослідження – обґрунтувати значущість фортепіанної спадщини
І. Карабиця в аспекті феноменології стилю.
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Об’єктом дослідження є композиторська творчість та мистецька
діяльність І. Ф. Карабиця як складова національної української культури
другої половини ХХ ст.; предметом – фортепіанна творчість як увиразнення
феноменології стилю мислення митця.
Сучасне «карабицезнавство» містить першу монографію Г. Єрмакової
(1983), статті панорамного характера в збірці «Vivere mementо» (2003), що
вийшла після смерті композитора; публіцистичні джерела. Вкажемо на
значущість двох кандидатських дисертацій – О. Галузевської, яка присвячена
вокальній творчості митця (2007) та О. Гуркової, у якій досліджено його
камерно-вокальну та інструментальну музику (2017).
У 2017 році вийшла друком монографія знаного музикознавця
Л. Кияновської «Сад пісень Івана Карабиця», в якій представлений найбільш
повний на сьогодні «портрет художника в інтер’єрі епохи». Втім в цих
працях не міститься постановка проблеми феноменології стилю І. Карабиця.
Музичним

матеріалом

для

дослідження

обрано

весь

корпус

фортепіанних творів митця: Варіації (1964); Соната (1964); «Прелюдія та
токата» (1964); Сонатина (1967); Концерт № 1 для фортепіано з оркестром
(1968); «Варіація на тему Б. Лятошинського» (1968-69); Концерт № 2 для
фортепіано з оркестром (1972); цикл «24 прелюдії» для фортепіано (1976);
цикл «П’ять мініатюр» (1984); джазові п’єси «День за днем», «Елегія»,
«Самотність» (1984); «П’ять музичних моментів» для фортепіано з оркестром
(Третій фортепіанний концерт (1999).
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що
матеріали дисертації можуть бути використані в лекційних курсах з «Історії
української музики», «Аналізу музичних творів», «Історії фортепіанного
виконавства», «Музичної інтрерпретації» для бакалаврів та магістрів вищих
та середніх навчальних музичних закладах України, а також у класі
спеціального фортепіано для бакалаврів, магістрів, асистентів-стажистів. У
дисертації викладений особистий досвід автора щодо введення в концертний
та навчальний обіг творів І.Ф. Карабиця.
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Запропоновано концепцію, яка обґрунтовує феноменологію стилю як
поетапне входження в духовну ауру життєтворчості композитора: від
вивчення еволюції фортепіанного стилю, через його розуміння – до
створення сучасними виконавцями власних концепцій творів митця. У центрі
предметної проблематики дослідження стає феноменологічний підхід до
вивчення стилю фортепіанної творчості І. Карабиця, який мотивований
власними виконавськими інтенціями автора дисертації.
Визначено, що композиторський стиль як феноменологічне явище
відображає музичну мову (через генеральну стильову інтонацію як систему
засобів та прийомів письма), дух епохи, в яку живе композитор, і, нарешті, –
картину світу його творчості.
Отже, феноменологія стилю – це спосіб пізнання художнього сенсу
твору в контексті творчості митця шляхом персональної інтерпретації
творів та формування виконавської концепції як смислопокладання
діяльності піаніста-виконавця.
Доведено, що актуалізацію феноменологічного методу пізнання
засвідчують різні когнітивні установки в системі «митець – виконавець –
дослідник»:


феноменологія особистості – унікальна обумовленість життєтворчості

гено- і психотипом людини-митця;


виконавська феноменологія – орієнтація суб’єкта творчості (виконавця)

на чуттєвий контакт з інструментом (відтворення звукового образу
фортепіано); залежність технології звуковибудування його професійного
досвіду музикування, інших мистецьких впливів;


дослідницька

феноменологія

(моделювання

принципів

композиторського мислення) – погляд на композиторський стиль як
феноменальне багатовекторне явище, яке живе за законами відкритої
системи.
Розроблено модель феноменології стилю як систему комунікативного
порядку (композитора-виконавця-слухача), що в свою чергу визначило

5

пізнання

на

феноменологію

сприйняття.

Сформульовані

визначення

виконавської концепції та означено, що результат утворення виконавської
концепції яка є шляхом до розуміння, усвідомлення та відтворення
композиторського тексту музикантом-виконавцем.
У дослідженні систематизовані наукові праці, присвячені історіографії
творчого доробку митця у співвідношенні різних жанрів в аспекті ціннісних
суджень дослідника. На грунті запропонованої періодизації життєтворчості
митця представлено жанри, які обирає Іван Карабиць, і які репрезентують
національну картину світу.
Розкрито інтенційну рису Івана Карабиця – універсалізм як якість
життєтворчості митця.
Окреслені

творчі

морально-етичні,

принципи

патріотичні

та

мислення

І. Карабиця,

узагальнено

світоглядні

установки.

Простежено

спадкоємність поколінь в системі «Учитель-учень». Визначено його
приналежність

до

професійної

національної

композиторської

школи

Б. Лятошинського та західної системи школи М. Скорика. У своїй творчості
митець керується духом історизму, який надає його творам безпомилкове
відчуття Вічності.
Доведено, що ранні фортепіанні твори (Соната, Сонатина, Варіації,
«Прелюдія та токата») стали підґрунтям кристалізації творчих методів митця
та обумовили вияв раннього генокоду у подальших творах. На етапі ранньої
зрілості репрезентовано особистісне світовідчуття (фортепіанний концерт
№2, цикл «24 прелюдії»). Творча зрілість позначена універсалізацією
фортепіанного стилю ( «П’ять мініатюр», «Елегія», «П’ять музичних
моментів»).
Визначені

стильові

константи

творчості

І. Карабиця:

генеральна

стильова інтонація (усталені ладо-гармонічні, метро-ритмічні і фактурнотемброві комплекси), камерність, симфонізм і симфонізація фортепіанного
викладу.
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Феноменологічний підхід дозволив розкрити фортепіанний стиль
І. Карабиця як цілісну систему, яка увиразнила унікальну якість художньої
свідомості митця, орієнтованого на приорітети європейського універсалізму і
національної самобутності.
Ключові слова: Іван Карабиць, фортепіанна творчість, композиторський
стиль, життєтворчість, феноменологія стилю, школа, періодизація творчості,
виконавська концепція, композиторське мислення, стильові константи,
творчі методи.
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педагогіки та теорії і практики освіти. Вип. 39: На честь Тараса Кравцова
(до 90-ліття): зб. наук. пр. ХНУМ імені І. П. Котляревського. Харків: 2014. С.
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С. 162-168.
4. Копелюк О. Другий фортепіанний концерт І. Карабиця: авторський текст і
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результати дисертації:
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авторська концепція. «Учитель-учень: ідея спадкоємності та новаторства в
музичній культурі України : матеріали всеукраїнської науково-практичної
конференції

(до

пам’ятних

дат

Р. М. Глієра,

Б. М. Лятошинського,

І. Ф. Карабиця). Суми: ТОВ ВПП «Фабрика друка», 2015. С. 58-62.
ANNOTATION
Kopelyuk O. O. Ivan Karabyts Piano Art: Phenomenology of Style. –
Qualifying scientific work on manuscript copyright.
Thesis for a degree of Candidate of Arts (Doctor of Philosophy) in specialty
17.00.03 «Musical Art». – Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts,
Kharkiv, 2018.
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The thesis is devoted to substantiation of I. Karabyts piano heritage
significance in the discourse of the phenomenology of style, within which the
unique figure of the outstanding composer, his creative life and contribution to the
Ukrainian music culture of the second half of the 20th century is reflected. The
content of the “phenomenology of style” concept is disclosed through the unity of
composing and performing thinking: as a phased introduction to the spiritual aura
of creative life, starting from the study of the piano style evolution to the creation
of the own concepts of the artist’s works by contemporary performers.
Based on Kantian conception of conceptual and sensory experience, the
understanding of phenomenology as a process of cognition is offered, which is an
individual experience of composer art and performing interpretation in musical
creativity.
The urgency of the topic is due to such factors as: the absence of a special
systematic study of I. Karabyts’s piano creativity in the aspect of style
phenomenology; the necessity to systematize the numerous scientific works
devoted to highlighting the role of I. F. Karabits as a representative of the spiritual
revival of Ukrainian musical culture of the last third of the XX century; the
introduction of I. Karabyts’s piano creativity into the concert repertoire and the
educational process, since the author of the thesis, being an active and consistent
propagandist of I. Karabyts’s creativity, believes that the state of knowledge about
the artist’s piano heritage is insufficient.
The purpose of the study is to substantiate the significance of I. Karabyts’s
piano heritage of in the aspect of style phenomenology.
The object of study is I. F. Karabyts’s composer work and artistic activity as
a component of the national Ukrainian culture of the second half of the 20th
century; the subject matter is piano creativity as an expression of the artist’s style
thinking phenomenology.
The modern "Karabyts studies" contains G. Ermakova’s first monograph
(1983), articles of panoramic character in the collection "Vivere memento" (2003)
published after the composer’s death as well as journalistic sources. We shall point

9

out the significance of the two PhD theses: by O. Haluzevska, which is dedicated
to the vocal creativity of the artist (2007) and by O. Gurkova, in which his
chamber vocal and instrumental music is studied (2017).
A monograph “The Garden of Ivan Karabyts’s Songs” written by the famous
musicologist L. Kiyanovska, published in 2017, represents the "portrait of the artist
in the era interior" which is the most complete for today. However, these works do
not contain a statement on Karabyts’s style phenomenology.
The entire body of the artist’s piano works was chosen as a musical material
for the research: Variations (1964); Sonata (1964); "Prelude and Toccata" (1964);
Sonatina (1967); Piano Concerto No. 1 (1968); "Variation on B. Lyatoshynsky"
(1968-69); Piano Concerto No. 2 (1972); The cycle “24 Preludes” for the piano
(1976); the cycle “Five Miniatures” (1984); “Five Musical Moments” for piano
and orchestra (Third Piano Concert, 1999); Jazz pieces “Day after Day”, “Elegy",
“Solitude”.
The practical significance of the obtained thesis’ results is that the thesis
materials can be used in lecture courses on “History of Ukrainian music”,
“Analysis of Musical Works”, “History of Piano Performance”, “Musical
Interpretation” for bachelors and masters of higher and secondary educational
musical establishments of Ukraine, as well as for students and trainee assistants
specialized in piano as a primary subject. The author of the thesis gives
performance and methodological recommendations to introduce I. F. Karabyts’s
compositions into performance repertoire.
A concept that substantiates the phenomenology of style as a gradual entry
into the spiritual aura of the composer's creative life is proposed: from the study of
the piano style evolution, through his understanding to the creation of the own
concepts of the artist’s works by contemporary performers. The phenomenological
approach to study the style of I. Karabyts’s piano creativity, which is motivated by
the author’s own performative intentions of the thesis, becomes the center of the
subject-matter of the research.
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It is determined that composer style as a phenomenological phenomenon
reflects the musical language (through the general style intonation as a system of
means and methods of composer writing), the spirit of the era in which the
composer lives, and, finally, a picture of his creative world.
Consequently, the phenomenology of style is a way of cognition of the artistic
meaning of a work in the context of the artist's creativity through the personal
interpretation of works and the formation of a performing concept as the meaning
of a performing pianist’s activity. It is proved that the actualization of the
phenomenological method of cognition is evidenced by various cognitive
installations in the system “composer- performer – researcher”:
• phenomenology of personality – unique conditionality of life-creation by
geno- and psychotype of an artistic person;
• performing phenomenology – orientation of the subject of creativity
(performer) to sensory contact with the instrument (reproduction of the piano
sound image); the dependence of sound technology on the development of his
professional experience in music making and other artistic influences;
• research phenomenology (modeling of the principles of composer
thinking) – a view on composer style as a remarkable multi-vector phenomenon,
which lives according to the laws of the open system.
The model of style phenomenology as a system of communicative order
(composer-performer-listener) was developed, which in its turn determined the
cognition of perception phenomenology. The definition of performance concept is
formulated and the result of creating a performance concept, which is a way to
understand, comprehend and reproduce the composer's text by a performer is
defined.
The scientific works devoted to the historiography of the artist’s creative
work in the ratio of different genres in the aspect of the researcher’s value
judgments are systematized in the research. On the basis of the proposed
periodization of the artist's creative life, the genres chosen by Ivan Karabyts which
also represent the national picture of the world are presented.
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Ivan Karabyts’s universalism as intentional feature as well as a quality of the
artist’s creative life is revealed.
There creative principles of I. Karabyts’s thinking are outlined; his moral,
ethical, patriotic and ideological attitudes are generalized. The succession of
generations in the Teacher-Student system is traced. His membership in
B. Lyatoshynsky national professional composer school and M. Skoryk western
school system are determined. In his work, the artist is guided by the spirit of
historicism, which gives his works an unmistakable sense of Eternity.
It is proved that early piano works (Sonata, Sonatina, Variations, “Prelude
and Toccata”) became the basis for the crystallization of the artist’s creative
methods and caused the appearance of an early geneprint in the further works. At
the stage of early maturity, the personal attitude is represented (Piano Concerto
No. 2, the cycle “24 Preludes”). Creative maturity is marked by the piano style
universalization (“Five Miniatures”, “Elegy”, “Five Musical Moments”).
The following stylistic constants of I. Karabyts’s creativity are determined:
general style intonation (established mode and harmonic, metro-rhythmic as well
as texture and timbre complexes), chamber, symphonic style and symphonization
of piano performance.
Phenomenological approach allowed to reveal the piano style of I. Karabyts
as an integral system that manifested the unique quality of the artist’s creative
consciousness, who was oriented on the priority of European universalism and
national identity.
Key words: Ivan Karabyts, piano creativity, composer style, creative life,
style phenomenology, school, periodization of creativity, performance concept,
composer thinking, stylistic constants, creative methods.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. ХХ століття – неоднозначна
епоха для музичного мистецтва України, надзвичайно насичена в плані
становлення та розвитку музичної культури. Система відносин між діячами
мистецтва і владою була невід’ємною складовою музично-культурного
процесу. Соціалізація особистості музиканта, який мав доводити своє право
на місце в цій системі, зводилася до вимушеного знаходження рівноваги між
своїм творчим кредо і політичним тиском. Стильові контрасти, їх гострі
зміни в усіх проявах були рушійною силою адаптації композиторів до
соціокультурних умов.
У радянській системі цінностей народився, виріс і здобув освіту
обдарований, талановитий митець, педагог і диригент, легенда української
музичної культури – Іван Федорович Карабиць (1945-2002), представник
генерації композиторів-сімдесятників. У 90-ті роки ХХ століття – він взяв на
себе місію керманича національного мистецтва, зробивши «прорив» у
європейський та трансантлантичний культурний простір: його творчі проекти
(міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест», міжнародний
конкурс піаністів пам’яті В. Горовиця) здобули світове визнання і дотепер
залишаються знаковим мистецьким надбанням незалежної України.
Відома максима «стиль є людина» (Ж. Бюфон) затребувала з’ясування
ролі особистісних, світоглядних настанов митця та історико-культурного
контексту. Композиторський стиль як феноменологічне явище відображає дух
епохи, в яку живе композитор, і найголовніше – картину світу творчості митця.
Феноменологія стилю обґрунтовує поетапне входження в духовну ауру
життєтворчості композитора: від вивчення еволюції фортепіанного стилю,
через розуміння його ґенези та чинників – до створення сучасними
виконавцями власних концепцій творів митця.
Іван Карабиць – композитор, який в своїх творах відобразив існуючу
дійсність в її розмаїтті, духовно-психологічних колізіях та складностях. Він був
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наділений рідкісним талантом, який набув свого розвитку та масштабності у
подальшій творчості. Його творчість – віддзеркалення внутрішньої природи
особистісного Я – репрезентує глибинне відчуття історії та сучасності в їх
єдності. Тематика творів композитора, що йшла на випередження часу, в
сьогоденні набуває статусу перманентної актуальності.
У камерно-інструментальній творчості чи не найперше місце займають
фортепіанні

жанри

(три

фортепіанні

концерти,

соната,

мініатюри).

Становлення фортепіанного стилю І. Карабиця відбувалось разом з його
симфонічним, камерно-інструментальним, оркестровим стилем, відбиваючи
композиторські світоглядні установки, вибір письма, принципи мислення. В
цілому фортепіанний стиль І. Карабиця є невід’ємною складовою творчої
спадщини, репрезентуючи її масштабність, філософічність і поетичність.
В одному з інтерв’ю Р. Щедрін сказав про І. Карабиця: «... Карабиць,
здається, йшов абсолютно своїм шляхом у музиці… Він виявляв те, що йому
дав Господь Бог від народження, спираючись на культуру, на класичну й
народну спадщину, яка його оточувала в період навчання і пізніше. Він
спирався на традиції – але був новим. Новим – в задумі, в ідеї, у своїх
взаєминах з музичним матеріалом, і при цьому не був якимсь чужинцем, що
залетів казна-звідки. Це, як на мене, дуже важливо – культура, знання, школа,
а з іншого боку – покликання, обдарованність...» [376].
Систематизація наукових праць, присвячених історіографії творчого
доробку митця у співвідношенні різних жанрів, виявила чисельність джерел
та певний фактаж, однак аспект ціннісних суджень виявився досить
звуженим.

Сучасне

«карабицезнавство»

містить

першу

монографію

Г. Єрмакової (1983), статті панорамного характеру в збірці «Vivere mementо»
(2003), публіцистичні джерела. Значущими є дисертація О. Галузевської, що
присвячена вокальній творчості митця (2007) та дисертація О. Гуркової, у
якій досліджено його камерно-вокальну та інструментальну музику (2017).
Втім в цих працях не міститься постановка проблеми феноменології стилю
І. Карабиця. Нарешті, у 2017 році вийшла друком монографія знаного
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музикознавця Л. Кияновської «Сад пісень Івана Карабиця», в якій
представлений найбільш повний на сьогодні «портрет художника в інтер’єрі
епохи».
Отже,

актуальність

теми

дисертації

обумовлена

відсутністю

спеціального дослідження фортепіанної творчості І. Карабиця в дискурсі
феноменології

стилю.

Затребуваність

теми

полягає

у

необхідності

систематизації численних праць у різних жанрах, присвячених висвітленню
ролі І. Ф. Карабиця як представника духовного відродження української
музичної культури останньої третини ХХ ст. Окреме питання – уточнення
загальної періодизації творчості та стильових новацій в жанрах фортепіанної
музики. Вказані аспекти актуальності теми спричинені активною і
послідовною пропагандою творчості І. Карабиця, популяризацією його
фортепіанної спадщини1.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано на кафедрі інтерпретології та аналізу музики згідно
науково-дослідницького плану Харківського національного університету
мистецтв імені І. П. Котляревського. Проблематика дисертації відповідає
комплексній темі «Інтерпретологія як інтегративна наука» на 2017-2021 рр.
перспективного тематичного плану науково-дослідницької діяльності ХНУМ
імені І. П. Котляревського (протокол № 3 від 30.11.2017 р.).
Мета дослідження – обґрунтувати значущість фортепіанної спадщини
І. Карабиця в аспекті феноменології стилю.
Завдання, що обумовлені постановкою проблеми дослідження:

1

Автор дисертації є активним пропагандистом фортепіанної музики І.Ф.Карабиця, зокрема, одним з
першовиконавцем його циклів «Прелюдія та токата» та «П’ять мініатюр» (Харків, Київ, Москва, Мадрид,
Париж). Другий концерт для фортепіано з оркестром виконаний двічі у Колонній залі імені М. Лисенка
Національної філармонії України (2008 р. – диригент К. Карабиць) та в рамках ХХ міжнародного фестивалю
«Київ Музик Фест» (2009 р. – диригент В. Сіренко), Третій концерт для фортепіано з оркестром також
прозвучав двічі: у проекті благодійного фонду «Харківські асамблеї» «Портрети українських композиторів.
Іван Карабиць» у Великій залі Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського
(2016 – диригент І. Вербицька) та на відкритті ХХVІІ міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест» у
Колонній залі імені М. Лисенка Національної філармонії України (2016 р. – диригент В. Сіренко).
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– систематизувати історіографічні відомості щодо життєтворчості
митця в контексті загальних тенденцій розвитку української музичної
культури останньої третини ХХ ст.;
– розкрити розуміння композиторського стилю як феноменологічного
явища музичної творчості;
– виявити загальну еволюцію фортепіанного стилю І. Карабиця в
загальній системі жанрів його творчого доробку;
– простежити ґенезу ранньої фортепіанної творчості митця;
– узагальнити закономірності фортепіанного стилю зрілого періоду;
– охарактеризувати виконавську складову фортепіанного доробку
І. Ф. Карабиця (піаністичні прийоми, віртуозність, темпо-ритм, тембровофактурні комплекси).
Об’єктом дослідження є композиторська творчість та культурногромадська діяльність І. Ф. Карабиця в контексті українського мистецтва
другої половини ХХ ст.; предметом – фортепіанна творчість як увиразнення
феноменології стилю митця.
Матеріал дослідження. Для обґрунтування феноменології творчої
особистості Івана Карабиця в історико-культурному контексті музичного
мистецтва України останньої третини ХХ ст. задіяний весь корпус
фортепіанних творів митця: Варіації (1964); Соната (1964); Прелюдія та
токата (1964); Сонатина (1967); Концерт № 1 для фортепіано з оркестром
(1968); «Варіація на тему Б. Лятошинського» (1968-69); Концерт № 2 для
фортепіано з оркестром (1972); цикл «24 прелюдії» для фортепіано (1976);
цикл «П’ять мініатюр» (1984); джазові п’єси «День за днем», «Елегія»,
«Самотність» (1984); «П’ять музичних моментів» для фортепіано з оркестром
(Третій фортепіанний концерт; 1999). Задіяні також аудіо- та відеозаписи
Другого та Третього фортепіанних концертів, циклів «Прелюдія та токата» та
«П’ять мініаюр».
Методи дослідження базуються на міждисциплінарному синтезі
підходів: феноменологічний підхід як аналітична процедура тлумачення
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музичної творчості спрямовує на розуміння методів композиторського
мислення; історичний – висвітлює факти життєтворчості митця як підґрунтя
їх наукової інтерпретації; функціонально-структурний – вказує на системну
ієрархію організації музичного твору; жанровий – узагальнює типові ознаки
усталених жанрових моделей фортепіанного мистецтва західної Європи та
України; стильовий – виявляє індивідуальні риси фортепіанної творчості
І.Ф. Карабиця; виконавсько-інтерпретологічний – обґрунтовує піаністичні
проблеми, що постають перед виконавцями творів видатного митця в умовах
сучасної концертної практики.
Теоретична база. Проблематика дисертації зумовила звернення до
фундаментальних досліджень музичної науки, які можна поділити на 7 груп.
Перша група поєднує праці науково-теоретичного напрямку: стиль та
стилістика (Г. Виноградов [38], Н. Горюхіна [73-74], Г. Григорьєва [79-80],
І. Коханик [178-179], М. Лобанова [195], В. Медушевський [209, 211],
М. Михайлов [216-217], В. Москаленко [221], Є. Назайкінський [226],
С. Савенко [273], С. Скребков [297], О. Сокол [303], О. Соколов [308],
А. Сохор [311], С. Тишко [328], Є. Шевляков [367], С. Шип [368]); стильові
тенденції (Н. Драч [105], A. Dalos [384], R. Kostelanetz [385], L. Sitsky [386]);
семантика та семіотика (М. Арановський [6], Г. Гачев [53], Н. ГерасимоваПерсидська [59], Є. Дубінець [106], А. Лосєв [196-197], С. Мальцев [206],
В. Медушевський

[210-211],

В. Носіна

[231],

М. Поляков

[239],

І. П’ятницька-Позднякова [251, 252], С. Раппорт [259], Ю. Степанов [313],
В. Холопова [351], Л. Шаповалова [361, 365], С. Шип [369]); форма
(Б. Асаф’єв [10], В. Бобровський [22, 24], Г. Гачев [53], В. Гецелев [61],
І. Глебов [63], Г. Григор’єва [78], Е. Денисов [99], О. Єршова [113],
В. Задерацький [122], А. Івко [134], Т. Кюрегян [188], Д. Лігеті [190-191],
К. Ручьєвська [268], А. Сохор [312], В. Холопова [349], В. Цуккерман [354],
Л. Шаповалова [363], С. Шип [368]); гармонія (В. Берков [20], М. Гарбузов
[52], О. Гнатишин [65], Л. Грисенко [82], Я. Губанов [83], Н. Гуляницька [8687], Т. Дугіна [108], Л. Дьячкова [109], Т. Кравцов [180], Ю. Холопов [344-
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345, 348], Д. Шульгін [374]); мелодія та поліфонія (Л. Дьячкова [110],
Л. Мазель [200], О. Ровенко [264]); фактура (Н. Герасимова-Персидська [57],
Т. Краснікова [182], В. Холопова [352]); композиція музичного твору
(Н. Горюхіна [72], Г. Григорьєва [79], Т. Кюрегян [159], Л. Мазель [199, 201],
Є. Назайкінський [224], О. Соколов [304-306]); теорія та історія жанрів
(М. Арановський [7], О. Бондаренко [26-27], К. Зенкін [125], О. Зінькевич
[127, 129-130], Н. Кашкадамова [149], М. Лобанова [195], Є. Назайкінський
[226], О. Соколов [307], А. Сохор [312], Т. Тукова [330-331], В. Цуккерман
[354]);

питання

драматургії

та

тематизму

(В. Бобровський

[23],

Н. Герасимова-Персидська [57], К. Ручьєвська [268-269], В. Холопова [350]);
аналізу музичних творів (М. Бонфельд [28], Л. Мазель [199], А. Оголевець
[233], В. Цуккерман [353], Ю. Холопов [343]).
Другу групу складають філософські наукові праці присвячені сутності
феноменології (Ф. Брентано [29], Н. Владимирова [40], Г. Гегель [54],
Е. Гуссерль[92-93], К. Жабінський [115], І. Кант [140], М. Мерло-Понті [213],
О. Наумова [228], Ж. П. Сартр [285], Д. Смітт [298], Д. Улановський [334],
К. Чепкасова [357], М. Хайдеггер [341]) та її проявів у музиці (Л. Акопян [1],
М. Аркадьєв [8], С. Давидова [94], Т. Іванніков [133], А. Каріпова [146],
І. Коновалова [161], О. Краєва [181], Р. Курєнкова [187], О. Лосєв [197],
В. Сокол [302], З. Фоміна [339], B. Benson [381]).
Значним підгрунтям у формуванні концепції дисертації стали публікації
та дослідження, присвячені проблемам композиторського стилю І. Карабиця.
Тож, до третьої группи увійшли автори, чиї дослідження висвітлили окремі
етапи життя і творчості Івана Карабиця (Л. Афанасьєва [11], О. Берегова [16,
19], О. Васькова [34], О. Вільчинська [39], О. Галузевська [45-50], І. Гамова
[51], О. Гуркова [88-91], В. Драганчук [101], Г. Єрмакова [112, 114],
В. Задерацький [121], О. Зінькевич [126, 127, 130], В. Іванченко [137],
І. Карабиць

[142],

Л. Кияновська

[151-152],

М. Копиця

[170,

175],

С. Лісецький [193], О. Маркова [207], Л. Мельник [212], Н. Очеретовська
[235], І. Разумейко [257], І. Романюк [265], Л. Рязанцева [271], О. Семашко
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[286],

О. Сумарокова

[315],

С. Турнєєв

[332],

І. Пясковський

[249],

І. П’ятницька-Позднякова [250], Є. Харченко [342], Р. Щедрін [376], Б. Янюк
[379], Н. Яремчук [380]) та фортепіанної творчості митця (О. Бондаренко
[26], В. Клин [153], С. Мірошниченко [219], І. Савчук [278], С. Тарасюк [322],
І. Таркова [323-324], А. Терещенко [325-326], І. Ягодзинська [378]).
Четверта група пов’язана з історикографічними науковими джерелами
вітчизнях, радянських та західно-європейських музикознавців стосовно
проблематики та етапів розвитку музики XX століття: з історії української
музики ХХ століття (О. Берегова [14-15, 17-18], Н. Герасимова-Персидська
[55-56], М. Гордійчук [70], Н. Ревенко [261], М. Ржевська [263], О. Сердюк
[287], Б. Сюта [318], О. Уманець [335]); історії радянської та західноєвропейської музики ХХ століття (Л. Архимович [9], А. Веберн [35],
М. Висоцька [42], Л. Гаккель [43], Ю. Галієва [44], Е. Денисов [97-98],
Д. Житомирський [118-119], В. Клин [153-154], А. Папеніна [236], А. Росс
[267], R. Brindle [382], R. Burbank [383]); спеціальні дослідження жанру
інструментального (зокрема фортепіанного) концерту (М. Бевз [12],
М. Бондаренко [25], Б. Гнілов [66], М. Гордійчук [71], В. Дельсон [96],
О. Денисова [100], І. Кузнєцов [183-184], О. Мурга [223], Г. Орлов [234],
О. Пономаренко

[240-245],

Л. Раабен

[253-254],

А. Соловцов

[309],

А. Соловйов [310], М. Суторихіна [316], В. Тимофєєв [327], В. Цуккерман
[355]); композиторським технікам (Е. Денисов [97-98], Д. Дувирак [107],
Л. Дьячкова [109], А. Жарков [117], Ц. Когоутек [157], А. Маклигін [203],
М. Переверзева [238], Ю. Холопов [347]), питанням музичної методології
(Н. Гуляницька [87], А. Зотов [132], Л. Шаповалова [362]).
П’ята група утворена дослідженнями творчості Б. Лятошинського
(І. Белза [13, 32], Л. Грабовський [76], Л. Грисенко [82], О. Зав’ялова [120],
О. Зінькевич [127], І. Залотовицька [131], І. Карабиць [144], В. Клин [155],
М. Копиця [170-173, 175-176], М. Новакович [230], І. Пясковський [248],
Н. Рябуха

[270],

В. Самохвалов

[280-284]);

порівняльних

портретів

(Р. Варнава [33], Д. Жалейко[116], Д. Канєвська [139], О. Таранченко [320]);
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творчих

пошуків

В. Сильвестров

учнів

Б. Лятошинського

[288-290],

О. Щетинський

(О. Зінькевич

[377]),

[128-129],

артефактів

групи

«Київський авангард» та явища шістедисятників (С. Андрусик [3], І. Драч
[104], Є. Харченко [342], О. Щетинський [377]).
Шоста група присвячена проблемам: композиторського мислення
(М. Арановський

[6],

В. Бобровський

[23],

В. Москаленко

[221],

І. П’ясковський [247]); композиторських портретів (І. Драч [102-103],
Л. Кияновська [150]; хронософії композиторської творчості (Н. Савицька
[274, 276-277], Н. Совва [299-301], Н. Туровська [333], Н. Швець [359-360],
Н. Швець-Савицька [366]); психології творчості та національно-художньої
свідомості (О. Губко [84], Г. Ковальова [156], О. Козаренко [158], Ю. Липа
[192], Н. Савицька [275], В. Роменець [266], Е. Фромм [340], Л. Шаповалова
[364]).
В останню, сьому групу об’єднанні дослідження пов’язаних з
питаннями

сучасного

фортепіанного

виконавства

(А. Алексеєв

[2],

Т. Вєркіна [36-37], Л. Гаккель [43], Л. Гінзбург [62], Н. Голубовська [68],
К. Грінді [81], Ж. Дедусенко [95], О. Катрич [147-148], Є. Ліберман [189],
А. Малінковська [205], К. Мартінсен [208], Я. Мільштейн [215], Г. Нейгауз
[229], Д. Рабинович [255-256], С. Раппорт [259], С. Рахманінов [260],
С. Савшинський [279], В. Шукайло [372-373]) та виконавської інтерпретації
(Н. Корихалова

[177],

І. Куркова

[186],

В. Москаленко

[220-222],

Т. Сирятська [294], І. Сухленко [317], К. Тимофєєва [329], О. Фекете [336337]).
Наукова

новизна

отриманих

результатів.

У

вітчизняному

музикознавстві вперше:
– представлено системне дослідження життєтворчості І.Ф. Карабиця, в
якому унікальну постать та діяльність видатного композитора розкрито як
феноменологічне явище;
– обґрунтовано значущість фортепіанної спадщини композитора як
складової феноменології стилю;
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– встановлено

загальну

періодизацію

фортепіанної

творчості

І. Карабиця, яка складає два етапи життєтворчості митця (ранній та зрілий);
– виявлено жанрову стилістику «учнівського» періоду митця (Соната,
Сонатина,

Варіації,

Прелюдія

та

токата,

«Варіація

на

тему

Б. Лятошинського»);
– систематизовано стильові принципи Другого фортепіанного концерту
та циклу «24 прелюдій» для фортепіано як зразка ранньої зрілості
І. Карабиця;
– визначено стильові принципи, що позначають етап вищої зрілості
митця (на прикладі циклу «П’ять мініатюр», джазових п’єс «Елегія», «День
за днем», «Самотність» та Третього концерту для фортепіано з оркестром
«П’ять музичних моментів»);
– розглянуто феномен фортепіанного стилю І. Карабиця крізь призму
його розуміння сучасними виконавцями (через пошук власної концепції,
адекватної до композиторського мислення).
Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації є
цінним доповненням до лекційних курсів з «Історії української музики»,
«Аналізу музичних творів», «Історії фортепіанного виконавства», «Музичної
інтрерпретації» для бакалаврів та магістрів вищих та середніх навчальних
музичних закладах України, а також у класі спеціального фортепіано для
студентів, асистентів-стажистів.
Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась на
засіданні

кафедри

інтерпретології

та

аналізу

музики

Харківського

національного університету імені І. П. Котляревського. Основні положення
публічно були оприлюднені в наукових доповідях на одній міжнародній і
всеукраїнських науково-практичних конференціях (всього 12): «Актуальні
проблеми музичного і театрального мистецтва» (м. Харків, 4 лютого 2013, 25
лютого 2015, 16 лютого 2017, 16 лютого 2018); «Р. Глієр – Б. Лятошинський.
Життя і творчість в контексті культури» (м. Житомир, 2015); «Музикознавчі
студії» (м. Львів, 26 лютого 2015); «Учитель-учень: ідея спадкоємності та
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новаторства в музичній культурі України (до пам’ятних дат Р. М. Глієра,
Б. М. Лятошинського, І. Ф. Карабиця) (15 квітня, м. Суми, 2015); «Барокові
шифри світового мистецтва» (м. Харків, 4 жовтня 2015); «Традиції та
перспективи фортепіанного виконавства» (Білорусь, м. Мінськ, 7 грудня
2015); «Інтонаційний образ світу: національні спектри». (м. Харків, 10 грудня
2016); «День науки» (м. Харків, 20 травня 2017, 2018); «Життєтворчість
непідвладна хроносу» (м. Львів, 24 березня 2018).
Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 9 наукових
працях: з яких – 5 у спеціалізованих фахових виданнях, затверджених МОН
України, 2 – у зарубіжних фахових періодичних виданнях (Казахстан,
Ізраїль), 1 – у науковому виданні та тези за матеріалами наукової
конференції.
Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох Розділів (9
підрозділів), Висновків, Списку використаних джерел (386 позицій, з них – 6
на іноземних мовах) та Додатків (всього 8). Загальний обсяг роботи – 334
сторінки, із них 200 – основного тексту.
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РОЗДІЛ 1
ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ ІВАНА КАРАБИЦЯ: ІСТОРИКОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1 Феноменологічий підхід як методологічна передумова дослідження
фортепіанного стилю Івана Карабиця
…Думається, можна говорити
про феномен творчої постаті Івана Карабиця,
про його мистецький шлях, що висвітлює
особистість у контексті національного буття...
М.Д. Копиця [170, c. 10].
Проблематика дослідження – обумовленість homo creator (людини
творчої) та Універсуму музики – є однією з головних тем музичної естетики
ХХ століття. Якщо слухацьке сприйняття дозволяє осмислити, усвідомити та
оцінити художню ідею твору, як результативного «продукту» творчого
«конгломерату» – композитора та виконавця, то первинний рівень зводиться
саме до процесу створення музики композитором, тобто становлення
індивідуального стилю. Згадаємо відому фразу Жоржа Бюффона «Стильлюдина»2, у явищі якого визначив ту неповторну особливість, яка здатна
відрізнити одну людину від іншої. Феноменологічний підхід дає змогу
дослідити всі важливі процеси того складаного механізму возз’єднання
Людини-творця з музичним світом, вивчити аспекти життєтворчості митця
(творчий шлях, процес становлення та розвитку, школа, національна
індетифікованість, соціальні умови життя, події, плани, задуми, реалізації),
які в тій чи іншій мірі впливають на формування того самого неповторного
композиторського стилю, творчого почерку, завдяки якому можемо
констатувати факт творчої реалізації художника, визначити його місце та
роль в соціокультурному просторі країни, епохи, композиторської школи.

2

Buffon, de G. L. Leclerc Discours sur le style, in Un autre Buffon, recueil de textes présenté par J.-L. Binet et
J. Roger. Paris : Hermann, 1977. 256 p. [p. 34].
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Як зазначає В. Москаленко, далеко не кожний музикант (композитор,
виконавець), що здатний виразити себе у художній творчості, володіє
яскравим індивідуальним стилем. На думку музикознавця, «... явище
індивідуального художнього стилю порівнянно з масштабом творчої
особистості. Така постать в художній творчості долає рамки “цінності для
себе” та стає “цінною для інших”» [221, с. 233]3. Це вказує на необхідність
задіяння в методологію дослідження стилю житєтворчості художника
категорії «цінність».
Комплексна методологія сучасного музикознавства дозволяє залучити
нові, сучасні наукові концепції, серед яких філософські концепції займають
чи не провідне місце. Процес взаємодії мистецтва (зокрема музичного) та
філософії був притаманним на всіх етапах розвитку культури. Отже,
феноменологія музики як «гілка» музичної філософії набуває свого
перспективного розвитку. В. Сокол в праці «Інтенціональний розум та
музичне мислення: феноменологічна дескрипція» наголошує на вивченні
філософських концепцій, які дозволяють вилучити феноменологічний
напрям у дослідженні [302, с. 7].
Розглянемо

деякі

філософські

концепції

феноменології

та

їх

актуалізацію в музикознавчих дослідженнях.
У філософському енциклопедичному словнику: «Феномен (від грецького
phaino`menon) – те, що є, дано нам у досвіді чуттєвого пізнання», а
«Феноменологія (грецькою вчення про феномени) – вчення про явища» [338,
с. 477]. Отже, феноменологія як напрям вивчає явища, розкриває їх зміст за
допомогою структурних комплексів у їх цілісності. У ХІХ столітті у
західноєвпропейській філософії почались пошуки загального взаємозв’язку,
загальних методів єдиного процесу пізнання. У феноменології Г. Гегеля
(1770-1831) міститься наголос на тотожності буття та мислення як одного з
фундаментальних принципів філософії; філософ вказував на єдиний процес

3

Тут і далі переклад мій Копелюк О.О.
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формоутворення свідомості від первинних форм чуттєвої достовірності до
абсолютного знання [54].
Засновником вчення феноменології вважається німецький філософ
Е. Гуссерль (1859-1939), якого найчастіше підтримували математики, аніж
філософи. Первинний людський досвід стає базовим у пізнанні феноменів.
Е. Гуссерль, слідом за його вчителем Ф. Брентано (1838-1917), запропонував
винаходити відмінності у вивчені феноменів, а не взаємозв’язок між ними.
Тож, обгрунтування феноменології Е. Гуссерля полягає у вияві відмінностей
між зв’язками речей, зв’язками переживань та зв’язками логічних істин в
теорії [92]. Отже, філософія Ф. Брентано зводиться до встановлення
відмінностей фізичного та психічного сприйняття. Наша свідомість сприймає
ті фізичні феномени, що постають як данність – звук, відчуття, колір, запах
тощо, та психічні феномени – сприйняття, судження, емоції. Метод
психічного сприйняття має бути відмінним від метода фізичного виявлення
феноменів [29]. Феноменологія представляє собою шлях до знаходження та
пізнання «істини», що сприймається не стільки раціональним способом,
скільки стає моментом її переживання, проживання та осмислення.
Важливе значення для пропонованого дослідження має філософія
М. Хайдеггера.

Філософ

обгрунтовує

поняття

феноменології

шляхом

визначення двох складових – «феномен» та «логос», у з’єднанні яких
формується термін. Він трактує «феномен» як «само по-собі-удаване», тобто,
очевидне, та «феномени» як «сукупність того, що лежить на світлі або може
бути виведено на світло» [341, с. 28]. Функцію логосу філософ визначає як
розуміння. На думку вченого, феноменологію можна тлумачити, як
інтерпретацію феноменів: «...феноменологія є певною довідкою способу
виявлення та обробки того, що потрібно трактуватися» [341, сс. 34-35].
М. Мерло-Понті досліджував феноменологію сприйняття. За його
визначенням, «феноменологія – це перш за все метод пізнання, а не система
поглядів та істин» [213, с. 29].
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Ж. -П. Сартр вивчав феноменологію уяви [285]. Послідовниками
феноменологічної теорії стали також видатні філософи кінця ХІХ-ХХ ст.
Ф. Ніцше, С. К’єркегор, Г. Марсель, М. Дюфрен, А. Камю.
Розглянемо, яким чином вчені запроваджують похідні від феноменології
поняття:

«феноменологічний

метод»,

«феноменологічний

підхід»

та

«феноменологічний аналіз».
Феноменологічний підхід, за Е. Гуссерлем, – спосіб інтуїтивних
пояснень, всебічного опису різного предметного змісту, що представлений в
нашій свідомості та який дозволяє привести до ясності, строгості та
адекватності опису явищ [93]. Як зауважує американський філософ
Д. Смітт, «... в сучасних дискусіях феноменальний характер досвіду часто
називається його “феноменологією” – тоді як, згідно зі стандартним
слововживанням, термін “феноменологія” позначає дисципліну, що вивчає
таку “феноменологію”» [298].
О. Улановський відмічає, що слово «феноменологія» у наш час стало
досить популярним, широко використовується у різноманітних школах та
напрямках і являє собою визначення кола характерних проявів чого-небудь.
Більш простими словами феноменологію можна замінити на прояв, зовнішні
ознаки, особливості, тощо, але «з точки зору термінологічної суті слово
“феноменологія”

використовується

при

вияві

особливого

феноменологічного» [334, с. 130]. Автор аналізує і проблему неправильного
тлумачення

феноменології:

«... величезне

число

робіт

з

проблеми

феноменології як у нас, так і за кордоном, найчастіше страждає одним і тим
же недоліком – перетворенням феноменології в жорстку теорію, або
концепцію» [334, сс. 130-131].
О. Улановський

розрізнює

декілька

складових

класичного

феноменологічного підходу: 1) феноменологічна редукція, що, за словами
автора, передбачає «...припинення всіляких переконань, думок, наукових
знань про феномен, включаючи уявлення про статус його реальності, – з
метою звільнення його від усіх трансфеноменальних складових і залишити
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для аналізу лише те, що дано у свідомості безсумнівно і з очевидністю» [334,
с. 136]; 2) феноменологічне інтуїрування, яке передбачає «сприйнятливе
проникнення, концентрацію феномена з метою досягнення максимальної
ясності і виразності його бачення» [там само]; 3) феноменологічний аналіз, як
«спеціальна процедура різних сторін і компонентів феномена, мета якого –
встановлення інваріантності його смислової структури за допомогою техніки
«вільних варіацій», яка полягає у явній зміні контекстів і перспектив
розгляду феномена» [334, с. 137]; 4) феноменологічний опис як процедура
повного змістовного визначення досвіду, що розглядається в рефлексії [334,
с. 137].
О. Наумова в дослідженні «Феноменологічний і герменевтичний підходи
до

проблеми

розуміння

художнього

твору»

визначає

природу

інтенціональності (направленість акту на предмет) нашої свідомості як
скеровану “на будь що”, за відсутності інтенціональності, людина не змогла
бути направлена на предмет, виносити будь-які описові судження по ньому.
В цьому сенсі, феноменологічна редукція дозволяє віднайти і підтвердити
інтенціональність [228].
К. Чепкасова,

розглядаючи

аналіз

тексту

за

допомогою

феноменологічного підходу в статті «Герменевтичний та феноменологічний
підходи до аналізу текста» визначає, що людина, яка сприймає текст вносить
певні смисли в усвідомлювані (його свідомістю) предмети. Трактуючи текст,
людина через нього розуміє і саму себе [357].
Н. Владимирова висвітлює сутність феноменологічного аналізу, в якому
феноменологічний метод сприяє переживанню людиною почуттів до того чи
іншого феномену [40].
Як бачимо, феноменологія стає провідним вченням ХХ ст. Зважаючи на
вищезазначене, надамо екстрополяцію настанов феноменології на матеріал
музичного мистецтва задля розуміння його специфіки. Феноменологія як
процес

когнітивного

пізнання

музичної

творчості

становить

факт
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індивідуального досвіду виконавця, переживання твореного ним артефакту,
що на підсумковому етапі утворює результат теоретичного осмислення.
Розглянемо деякі теоретичні концепції феноменології у музикознавчому
дискурсі.
Аспекти

феноменологічного

підходу

в

музикознавстві

розглядає

К. Жабінський, який пов’язує мистецтво з вченнями західноєвропейських
(Е. Гуссерль, К. Ясперс, М. Хайдеггер) та російських (О. Лосєв, М. Бахтін,
М. Бєрдяєв) філософів. Дослідник вказує, що феноменологічний підхід є
«...одним зі специфічних, унікальних, цілісних проявів абсолютного духу»
[115, с. 259].
Велику роль у розробці музичної феноменології зіграла книга
Л. Акопяна [1]. Музикознавець досліджує феноменологію життєтворчості
Д. Шостаковича,

виявляючи

еволюцію

творчого

стилю

композитора,

віддзеркалюючи складну епоху, в якій доводилось писати твори, творчі
вподобання та прагнення митця на різних етапах творчості, ідеї-концепти
творчої спадщини визначного музиканта. Зазначимо, що феноменологію
музикознавець розуміє як ключ до розпізнання життєтворчих процесів
яскравої особистості, однак він не дає визначень термінологічного апарату
феноменології. На нашу думку, це пов’язано з тим, що дослідження
глибинних ресурсів життєтворчості композитора Л. Акопян пов’язує з
розкриттям в контексті соціальних умов певного історичного періоду
становить

сутність

феноменології.

Як

вказує

музикознавець

«...феноменологічний підхід до творчості художника націлений на те, щоб
“угледіти” в корпусі залишених ним текстів одне з специфічних, унікальних,
цілісних проявів абсолютного духу» [1, с. 5].
Фундаментальний внесок в теорію музичної феноменології пов’язаний з
ім’ям О. Лосєва. Вчений розкриває зміст феноменологічного методу як ключ
до розуміння музики, зокрема, однієї з її ознак – процесуальнотемпорального характеру [197]. Як стверджує дослідник, є вчені, які при
виявленні феноменів знеособлюють музику, тому можна «... почати поетично
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і художньо зображувати в словах сутність окремих музичних творів.
Звичайно, це може бути справжнім описом справжнього музичного
феномена, вірніше, музичних феноменів, і якщо воно зроблено правильно,
тобто, якщо художній критик вірно відбив художню сутність музичного
твору, їм слід дорожити і керуватись» [197, с. 24].
Трансцендентальну феноменологію досліджує М. Аркадьєв на прикладі
аналогій творчості А. Веберна та Е. Гуссерля. Дослідник визначає два модуси
взаємовідношення філософії та музики: 1) філософствування про музику
(міркування про семантичні структури твору або творчості композитора в
цілому); 2) філософствування самою музикою (виявлення проблеми тієї
мови, якою користується композитор) [8].
З. Фоміна вказує на те, якщо для розкриття онтології музики необхідний
раціоналізм у наукових підходах, то для феноменології музики головною стає
сама музика, що відтворюється: «... музика як така має для нас цінність, перш
за все, як звучить музика – саме тут, в феноменах звучання, виявляється її ні
з чим не порівняний вплив і набувають значення всі інші характеристики і
опосередкування – від соціо-культурної обумовленості і етичної складової до
знакових форм вираження...» [339, с. 87]. Також авторка зазначає, що в
контексті феноменологічного дослідження головна сутність музики не може
бути виявленою без чуттєвого сприйняття: «Дескрипція феноменологічного
досвіду – це не “простий” опис предмета, який він є, а завжди структурний
(смисловий) опис в модусі безпосереднього споглядання» [339, с. 92].
Знаковим у вивченні музичної феноменології стала праця Р. Куренкової
[187].

Дослідниця

стверджує,

що

для

аналізу

музичної

свідомості

феноменологам допомагає редукція, яка в свою чергу складається з декількох
операцій: 1 – епоха; 2 – інтенціональність; 3 – об’єктивне увиразнення та
понятійна фіксація сутності музичного твору; 4 – феноменологічне
конституювання; 5 – перетворення музичного твору в естетичний об’єкт
[187, с. 117-121].
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В. Сокол вивчає феноменологію мислення, у значенні «феноменологія
свідомості розуму». «... презумпція досконалої гармонії абсолютної влади
музичного мислення над усіма проявами людської життєдіяльності, яка
виявляє плідну перспективу науково-феноменологічного обґрунтування
наявності “єдиного звукового джерела” духовного досвіду...» [302, с. 19]
стала підсумком його феноменологічного дослідження.
Музикознавство як епістемічний феномен вивчає О. Краєва. Авторка
стверджує, що музикознавство як результат саморефлексії музичного
мистецтва є логіко-методологічним фундаментом у вивченні будь-якого
явища, коли процес переходу властивостей цих явищ переміщується в разряд
теоретичних понять та категорій музикознавства, тим самим представляючи
собою епістомічний феномен [181].
Феноменологічний метод в музикознавстві досдіджує С. Давидова, яка
доводить, що цей метод вимагає такої установки, яка націлена не на
сприйняття та виявлення невідомих результатів, а на сам процес свідомості
як формування спектру цих результатів [94].
Феноменологію музики досліджує А. Каріпова, яка вказує на те, що
феноменологія як вчення про феномени представляє собою не стільки теорію
явищ, які описуються, скільки метод, що дозволяє виявити та розкрити
сутність та зміст цих феноменів [146]. Авторка вважає, що при
феноменологічному підході дослідження музичного твору є важливим той
факт, що «... основна сутність його виражається й осягається в чуттєвих
образах» [146, с. 12].
І. Коновалова, досліджуючи феномен музичної обробки, надає його
визначення

«… комплексна

характеристика

специфічних

сутностей

феномену, вияв та інтерпретація багатоманітності його форм, функцій та
значень» [161, с. 55]. До феноменології авторка відносить «судження щодо
художньої цілісності, що функціонує в системі музичної культури як
специфічний

процес/результат

мистецької

діяльності,

метод/жанр

композиторської творчості та певний твір у даному жанрі» [там само].
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Аналітика процедури феноменологічного дослідження висвітлена в
праці Т. Іваннікова, який вивчає феномен гітарного мистецтва. Дослідник
розтлумачує існуючі види феноменологічних підходів: феноменологічнопсихологічний,

ейдетичний,

темпоральний,

трансцендентальний,

феноменологічно-герменевтичний. «Траекторія феноменології як методу
багато в чому залежить від відчуття, емоції, афектів, почуття, переживань,
художніх

образів,

спираючись

на

(інтенціональності)

асоціацій
ідеї

тощо»

[133,

Е. Гуссерля

свідомості

с. 144].

Іншими

(«… завдяки

будь-який

словами,

спрямованості

досліджувальний

об’єкт

виявляється феноменом» [133, с. 115]), Т. Іванніков тим самим вказаючи на
загальний шлях від філософії до специфіки музичної творчості.
Отже, феноменологічний підхід у дослідженні музичних творів
набуває методологічного значення.
Спираючись на кантівську концепцію поняттєво-чуттєвого досвіду [140]
(речі, якими вони є у нашій свідомості, їх неповторний феноменологічний
зміст), вважаємо, що стиль в музиці увиразнює феноменологічні властивості
та є ні чим іншим, як феноменологією буття музики.
Феномен індивідуального стилю виявлений у концепції Д. Чижевського
«... у найвидатніших представників духовної культури часто зустрічаємо
“вибухи” їх індивідуального обдарування, їх особистих “ухилів” від норм
сучасності, що якраз таких найвидатніших представників минулого важко
умістити у рамки певного стилю» [358, с. 615].
Протягом останньої третини ХХ століття розробка категорії стилю
набула індивідуалізованої констатації, різноманітних інтерпретаційних
вирішень багатьох музикознавців. Вивчення феноменів стилю дає змогу
узгодити та доповнити вже існуючий спектр (історичний, епохальний,
етнічний, жанровий, композиторський, виконавський, тощо) у його вивченні.
У теоретичному музикознавстві розробка категорії стилю відмічається
розгалуженістю трактувань. Фундатором теоретичного осмислення стилю як
об’єктивної художньої єдності вважається С. Скребков. Автор пише, що
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індивідуальний

стиль

композитора

можна

вбачати

в

аспекті

інтернаціональної історичної епохи та національного стилю певної школи
[297, c. 10]. «Важливим компонентом є композиторський задум, оскільки у
творчому задумі концентруються всі елементи музичного мистецтва, – у
ньому,

в

світлі

естетичних

тенденцій

композитора,

художньо

відображуються дійсність, він формується під впливом національних
традицій художньої культури, школи, у ньому знаходять живий відгук запити
виконавської практики свого часу та інтереси слухацької аудиторії» [297,
c. 11].
М. Михайлов дає визначення стилю як способу музичного мислення:
«Стиль – один з типологічних підходів до різних явищ дійсності. <...> В стилі
проявляється суспільно-історична обумовлена спадкоємність світовідчуття у
його специфічному художньо-образному переломленні» [216, c. 49]. На
думку автора «музичний стиль – вираження особливостей музичного
мислення як специфічної художньо-творчої форми мислення» [там само,
c.51]. Дослідник визначає стиль, як явище індивідуальне: «Під стилем в
нашому розумінні мається на увазі особлива психологічна установка по
відношенню до витворів музичного мистецтва. <...> Зазвичай центральне
місце у нашій уяві займають окремі твори, які як правило мають високу
художню цінність і їх індивідуальну неповторність» [216, с. 114].
Продовжуючи

вчення

стилю

з

позиції

художньої

цінності,

М. Оболенська наголошує на тому, що композиторський стиль стає
індикатором ціннісного підходу: «… композиторський стиль – це поняття,
що характеризує творчу енергію свідомості композитора таким чином
обирати, впорядковувати та структурувати конструктивні елементи системи
в цілісність, щоб в готовому духовному продукті (музичному творі)
відбивалися

в

явній

закономірності

індивідуальні

особливості

цієї

свідомості» [232, с. 89]. Дослідниця доводить, що ціннісна теорія стилю як
досвід системного осмислення і наукового моделювання скеровано на статус
музичного твору в його залежності від стилю композитора [232].
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Н. Горюхіна, пропонуючи теорію національного стилю, визначає
константність та мінливість його музично-національних ознак; характер
схрещення рухомих та стабільних ознак віддзеркалюється на еволюції
музичної мови, музичних форм та жанрів і самого національного стилю [74,
c. 81]. Авторка дає ґрунтовне визначення: «Національний стиль – це цілісна
система художнього мислення, що знаходиться у постійному становленні, у
взаємодії (схрещуванні, дифузії, стиковці, навіть у протистоянні) загального і
особливого – загальнолюдських норм мислення та одиничних норм його
прояву у національній культурі» [73, с. 58].
О. Соколов вказує на тісний зв’язок категорії стилю з художнім
направленням та творчим методом. Музикознавець визначає: «…особистість
художника накладає свій відбиток не тільки на стиль, але і на всі інші
сторони і елементи мистецтва – від ідеї до зовнішньої форми» [308, c. 154].
У фундаментальній праці С. Тишка запропоновано цілісну модель
дослідження стилю як національно-визначеного феномену. Плідною для
подальшої розробки на іншому матеріалі є багаторівнева

ієрархія ознак

стилю в музиці. Зокрема, в авторській дифеніції С. Тишка містяться усі
необхідні передумови феноменологічного розуміння стилю в музиці: «Стиль
в музиці – це система стійких ознак музичних явищ, спосіб їх диференціації
та інтеграції на різних рівнях (авторська індивідуальність, напрямок і школа,
історична епоха, національна специфіка і т. п.), їх смисловий перехід в
конкретні системи музично виразних засобів » [328, c. 5].
Вивчаючи проблему стилю, С. Шип розглядає історичні, індивідуальні,
етнічні фактори, вказуючи на зону їх перетину, де в тій чи іншій мірі
формується художній музичний стиль. В персональному стилі автор укладає
мотиваційну сферу та систему цінностей особистості та виявляє його групу
факторів – індивідуально-типологічні особливості (темперамент, мислення,
комунікація, акцентуація поведінки, тощо) [368, c. 326-327], в етнічному
стилі виявляє діалектику збереження та зміни свідомості етносу [368, c. 331].
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Є. Назайкінський вважає, що «... стиль, як впізнавальний почерк, став
прототипом таких високих рівнів як індивідуального авторського слова,
творчої манери тощо» [226, c. 10]. Автор відмічає, що стиль нерозривно
пов’язаний з методом, формою, технікою, змістом, матеріалом, з поняттям
національного

та

інтернаціонального,

а

також

з

поняттям

творчої

індивідуальності та творчої особистості [226, с. 15-16]. Виявляючи сутність
стилю, музикознавець дає наступне визначення: «Стиль – якість, яка
дозволяє в музиці чути, впізнавати, визначати того або тих, хто її створює
або відтворює» [226, c. 17]. Важливо, що Є. Назайкінський встановлює для
дослідника завдання, які допоможуть виявити композиторський стиль:
«Прогресу методів стильового аналізу потребують і такі постійно виникаючі
перед музикознавцем питання, теми та явища, як еволюція і періодизація
творчості композитора, стильові переломи і кризи, шляхи становлення і
кристалізації самобутньої творчої манери» [226, c. 16].
Актуальне визначення проблем стилю містить праця М. Лобанової
«Музичний стиль та жанр: історія та сучасність», яка пише наступне:
«... категорія стилю в епоху бароко була пов’язана насамперед з семантикою,
соціальними

установками

та

цінностями,

а

також

з

поняттями

“національність”, “обдарованість композитора” і важливою опозицією
“cтаре-нове” [195, c. 121-122]. Чи не такі ж саме фактори є актуальними і для
вирішення проблем стилю композиторів в практиці ХХ-ХХІ ст.?
Категорії виконавський стиль приділяє увагу Л. Раабен, поділяючи стиль
на стилі епохи, композиторські стилі та специфічні стилі музикантівінтерпретаторів

[253].

Концептуальну

базу

стильової

виконавської

класифікації надав Д. Рабінович у монографії «Виконавець та стиль» [255256], продовжуючи мартінсенівську типологію виконавців, дослідник
доповнює дану типологію за індивідуально-типологічними критеріями
надавши їм певні класифікації: виконавці-віртуози, виконавці емоційного,
раціоналістичного та інтелектуально-ліричного типу.
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Визначення музичного стилю знаходимо у книзі В. Медушевського:
«Художній стиль – це семіотичний об’єкт, що виникає на основі творів,
об’єднаних цілісністю світосприйняття – значущим стилю, нерозривно
пов'язаний з його означуваним – системою виражальних засобів» [211,
с. 146]. Дослідник поділяє категорію стилю на наступні групи: епохальний,
історичний, етнічний, національний, індивідуальний композиторський,
виконавський [209, с. 6].
Д. Дятлов у статті «Стиль як проблемне поле музичної інтерпретації»
висвітлює

значення

композиторського

та виконавського

стилю,

яке

актуалізується завдяки творчій інтерпретації та творчому сприйняттю [111].
В. Москаленко визначає стиль з позиції стилю музичної творчості, під
яким розуміється «... специфіка світовідчуття та музичного мислення творчої
особистості, яка реалізується системою музично-мовленнєвих ресурсів твору,
інтерпретування та виконання музичного твору... [221, с. 232] ‹...› у
прочитанні композиторського тексту виконавцями мають відкриватися
шлюзи власного, індивідуального творчого мислення для розкриття картини
глибинного художнього сенсу твору, стилю, композиції, драматургії» [221,
с. 261].
Розглядаючи виконавський стиль в процесах музичного стилеутворення,
О. Катрич впроваджує в науковий обіг термін «музично-виконавська
стильова концентричність», під якою розуміється: «... система музичновиконавського стилеутворення, всі рівні якої (індивідуальний стиль
музиканта-виконавця,

національний

музично-виконавський

стиль

історичного періоду тощо) є одночасно і самостійними, і взаємопов’язаними.
Тобто кожен стильовий рівень може розглядатися і як окрема субстанція, і як
складова інших рівнів» [147, с. 4]. Крім того, дослідниця поділяє музичновиконавську інтерпретацію на три типи – стилізована інтерпретація, стильна
інтерпретація, виконавська інтерпретація композиторського стилю, та
пропонує поняття музично-виконавського архетипу [147, с. 8].
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Музика, як осягнення буття, є непредметною формою свого виявлення,
вона містить смисли, які не «лежать» на поверхні, вимагаючи їх розуміння та
розпізнавання. Тому феноменологічний підхід спричиняє виокремлення
спеціального предмета – «феноменологія музичної творчості».
Відповідно, феноменологія музичних об’єктів являє собою метод
пізнання музичних явищ і визначає дескриптивну функцію їх сутності.
Оскільки феноменологія залучена до музичної творчості, слід вказати на її
причетність до створеного, завершеного результативного продукту (твору),
його виконавця та суб’єкта, що сприймає (слухача). Тому, феноменологія
може бути задіяна на всіх рівнях музичної комунікації: як зовнішніх (жанр,
виконавець, слухач), так і внутрішніх (твір, форма, драматургія, стиль).
Надамо структуру феноменології музичної творчості (схема 1.1):

КОМПОЗИТОРСЬКА
ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН
ПЕРСОНАЛЬНА ВИКОНАВСЬКА
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
СЛУХАЦЬКЕ ОСЯГНЕННЯ
ХУДОЖНЬОГО СЕНСУ ТВОРУ

Феноменологія композиторського стилю скерована на спосіб осягнення
художнього

сенсу

твору

шляхом

персональної

інтерпретації

як

смислопокладання діяльності виконавця.
Феноменологічний підхід до вивчення стилю фортепіанної творчості
І. Карабиця мотивований власними виконавськими інтенціями та покликаний
великою зацікавленістю щодо пересічних професійних постулатів: «Що ми
чуємо, що відчуваємо, слухаючи фортепіанну музику Івана Карабиця?». На
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що

направлена

виконавська

інтенціональність

у

вияві

такого

феноменального явища як фортепіанний стиль Івана Карабиця?
Наприклад, виявляючи певні закономірності, знаки-символи в «П’яти
музичних моментах» для фортепіано з оркестром («азбука морзе»,
стенографія ритму, як життя кожної з частин), на питання «якою ідеєю в
художній процесуальності твору був захоплений композитор?», вдова
композитора, М. Д. Копиця, відповіла так: «Ніякою фіксацією музичних
символів–знаків у створенні своєї музики Іван Карабиць не переймався. Він
писав музику досить природню, звуки якої народжувались від щирості його
душі і помислів». А чи не набуває у такій природності статусу феномену
весь філософський контекст творчості І. Карабиця, глибинний зміст, який
виявляється

практично

у

кожному

творі?

При

великій

жанровій

багатовекторності його творчості, стилістичному розмаїтті, він завжди
зберігає свій індивідуальний почерк у всьому, до чого був причетним.
Феноменологічний підхід до вивчення специфіки фортепіанного стилю
Івана Карабиця у даному дослідженні обумовлює структуроване ставлення
до змісту музичних явищ. Тому виокремимо певні рівні естрополяції цього
філософського підходу у подальшому викладі дисертації.
І. Самий широкий смисл для екстрополяції феноменології на музичне
мистецтво надає поняття життєтворчість, зміст якого має на увазі не лише
приналежність митця до історичної доби та композиторської школи.
Специфіка трактування життєтворчості як феноменологічного об’єкту
полягає у іншому, а саме: визначенні методів композиторського мислення,
по-перше, через національну ідентичність митця; по-друге, «очима» суб’єкта
музичного переживання – виконавця, в свідомості якого відбувається
розгортання музичного процесу.
ІІ. Феноменологія стилю композитора пов’язана з пізнанням смислової
спрямованності твору в його «виконавсько-адекватному» стильовому
відтворенні. Виконавець в цьому сенсі виступає у ролі практика і дослідника:
пізнаючі композиторський стиль, він має відтворити творчий метод та
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принципи мислення у конкретному, чуттєво-наглядному музичному творі.
При цьому виконавець несе відповідальність за кінцевий результат
персонального «адекватного» відтворення – виконавської концепції4.
ІІІ. Виконавська концепція є відповідною завданням феноменології у
сенсі пізнання смислової спрямованості та її виконавсько-адекватного
відтворення – персональної інтерпретації. Онтологія музичного твору є не
чим іншим, як виразом глибинного змісту, фундаментального критерія буття,
що стає віддзеркаленням внутрішнього світу митця, а виконавська концепція
при цьому обов’язково має містити такий онтологічний модус, при виявленні
якого музичний твір рефлексувався би виконавцем, а не ставав засобом
рішення до подолання суто виконавських завдань.
Унаочнемо суб’єктів та чинники феноменології музичної творчості на
схемі, в якій постать виконавця набуває подвійного статусу:
Схема 1.2
Етапи феноменологічної процедури пізнання композиторського стилю

ВИКОНАВЕЦЬ

КОМПОЗИТОР

ВИКОНАВЕЦЬ-ДОСЛІДНИК

ЕТАПИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

СЛУХАЧ

ВИКОНАВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ

СТИЛЬ
Таким чином, виконавцю перед тим, як визначати композиційну
структуру твору, тип музичної драматургії, слід закласти дослідницьку
позицію, відповісти на головне питання: «в чому саме полягає сутність
персональної виконавської концепції»? Через засвоєння композиторського
4

Одну з перших розробок поняття виконавської концепції надає О. Фекете: «виконавська концепція – явище
синтезу інтенціональної свідомості музиканта-виконавця, спрямованої на утворення художньої цілісності»
[336].

42

тексту виконавець відтворює концептуальну ідею автора, і на певному рівні,
пройшовши комунікативний шлях, він стає співтворцем даного твору.
Надамо визначення: «виконавська концепція» – це процес творення
виконавського тексту, який є результатом усвідомлення розкодування
композиторського тексту музикантом-виконавцем (=артефакт). Процес
створення виконавської концепції – міра співвіднесення композиторського та
виконавського Я в акті безпосередньої інтерпретації музичного твору.
Композиторський задум – це лише частина відтвореного художнього
замислу, основу якого складають музичні знаки зафіксованого нотного
тексту. Але сама звукотворчість наживо залишається невтіленою. Цю ауру,
яка лежить в основі зафіксованого тексту можна виявити інтуїтивно, за
художнім чуттям виконавця. Піаніст, вивчаючи авторський текст, здатний
відчути його глибинний зміст. Крім того, він неминуче переосмислює
виявлені в творі замисли з позицій власного життєвого і художньо-освітнього
та естетичного досвіду.
ІV. Щоб розробити феноменологічну концепцію твору, пропонується
розглядати усі чинники фортепіанного стилю І. Карабиця як дворівневу
систему:
 «генеральна стильова інтонація»5 (мелодія, гармонія, метро-ритм,
фактура);
 виконавська концепція (артикуляція, темпо-ритм, агогіка, динамічний
план,

педалізація,

тембр),

іншими

словами

–

персонального

«виконавсько-адекватного» відтворення. У виконавця формується
власна ідеальна концепція музичного твору, яка являє собою синтез
багатозначних авторських сенсів що містяться у композиторському
тексті.
Так здійснюється співтворчість виконавця і композитора, в результаті
якої музичний твір збагачується новими особистісними сенсами.

5

Термін В. Медушевського.
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Звернемо увагу на те, що виконавська концепція завжди направлена на
слухача. Саме слухач в повній мірі задіяний в процесі осягнення сенсу твору
і, як наслідок, – поцінювачем виконавської концепції. Так створюється
герменевтичне коло, в якому інтегровані всі суб’єкти музичної творчості
як феномену.
1.2 Іван Карабиць як універсальна особистість доби сімдесятників
Остання третина ХХ століття – дуже складний, але важливий та цінний
етап в історії українського музичного мистецтва. Цей проміжок часу все
частіше привертає увагу молодих дослідників, які вивчають видатні постаті
митців, історію української культури, стає приводом для дискусійного,
телевізійного та публіцистичного обговорення. Період 1970-2000 рр. попри
всю їх складність, подарував плеяду талановитих художників у сфері
літератури, кіно, театрального, художнього та музичного мистецтва. Багато з
них прагнули та йшли до власного самовизначення, розкріпачення та
усвідомлення

національної

належності.

В. Малахов

стверджує,

що

прихильність митця до своєї нації забов’язує його на моральну, громадську і
культуротворчу місію [204]. Дійсно, чим більше усвідомлюємо той факт,
наскільки багата Україна на творчих, талановитих людей, тим більше
розуміємо і відчуваємо її значення у світовому контексті. Людиною з великої
літери, митцем, для якого Україна була насамперед духовною землею,
творчою

територією,

плацдармом

для

винахідливих,

креативних

та

великомасштабних ідей, був Іван Федорович Карабиць.
***
Творче

обдарування

Івана

Федоровича

Карабиця,

видатного

українського композитора останньої третини ХХ століття, лауреата багатьох
вітчизняних і зарубіжних премій, педагога, диригента, найбільш яскраво
простежується у симфонічних та вокально-симфонічних творах. Жанровий
діапазон творчості митця неймовірно багатий: від естрадних пісень до
вокально-симфонічних концепцій. Автор трьох симфоній (№ 1 з програмною
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назвою «П’ять пісень про Україну»), ораторій «Закликання вогню», «Земле
моя, на ймення Донбас», опери-ораторії «Київські фрески», трьох концертів
для оркестру (серед них № 1 «Музичний дарунок Києву»), музики до
кінофільмів і театральних вистав. У всіх цих творах відчутний непохитний
дух митця, який відтворив філософію національної самосвідомості (ідеї).
Відчуття належності до України було глибинною мотивацією творчих
проектів І. Ф. Карабиця, видатного музично-суспільного діяча, фундатора
міжнародного музичного фестивалю «Київ Мюзик Фест» та міжнародного
конкурсу піаністів пам’яті В. Горовиця.
Ще з юнацьких років він відчував значущість талановитої української
землі: був не тільки гідним репрезентантом з України на великому
Всесоюзному конкурсі композиторів, але й неодноразово ставав його
переможцем. Парадоксально й те, що за досить коротке життя, лише 57 років,
композитору вдалося «пробити вікно» у Європу, зробити все можливе задля
того, щоб Україну почули та дізналися про неї. Розуміючи свою місію на цій
землі, він робив все можливе задля того, щоб його творчий шлях був
направлений на визнання України в світі.
Важко зараз собі уявити українську музичну культуру останньої третини
ХХ століття без Івана Федоровича Карабиця. Людини, завдяки якій,
українська композиторська школа й досі усвідомлює своє посіле, мистецьке
самодостатнє місце, виявляючи важливі риси музичної поетики, як фактора
національно-стильового.
Для І. Карабиця завжди було важливим усвідомлення свого коріння,
роду, батьків, вчителів, землі, на якій народився та виріс. Ці поняття стали
засадничими для його світогляду та творчості. Іван Федорович не міг бути
байдужим до історичної пам’яті свого народу, до традицій та звичаїв предків.
Зі слів М. Д. Копиці, про це мало хто знає, композитор мав грецькі коріння
(бабуся Надія, яка була родом з Білої Церкви, волею долі вийшла заміж за
грека). Іван Карабиць виховувався у достатньо простій сім’ї; його предки
свого часу постраждали від репресивних дій. Грецькі поселення тоді, як і по
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сьогоднішній день, були розташовані на Азові, у селищах Ялта, Гурзуф.
Відомий факт з історії: у 1779 році постановою Катерини ІІ було відселено
греків у дикі степи Приазову задля віднародження нових земель
талановитими та працьовитими людьми, якими були греки.
Історик Сергій Пахоменко, з фактів наданих Наталією Терентьєвою у
нещодавно виданій книзі «Греки в Україні: історія і сучасність», так аналізує
цей тяжкий період: «Сталінська колективізація і репресії стали національною
катастрофою для греків України. У 1937-1938 рр., під час організованої
НКВД “грецької операції” жертвами державного тероризму стали тільки в
Сталінській (Донецькій) області 3689 осіб. З них 3470 – розстріляні. Дуже
важливо пам’ятати про неї, і ні в якому разі не вдаватися в спекулятивні
суперечки про те, який народ більше постраждав, що трагічніше – “грецька
операція” або “голодомор”. І грецький, і український, і інші народи стали
жертвами злочинного сталінського режиму. На жаль, сьогодні в офіційних
російських підручниках історії спостерігається “повзуча реабілітація”
сталінського правління» [237]. Варто сказати, що греки, що жили на теренах
України, мали насамперед патріотичні налаштування та погляди. Тому, у
композитора, у продовж його життя, так сильно була відчутна порядність,
людяність,

повага,

толерантність

та

неймовірна

працьовитість.

На

інформативному сайті «Етнографічний Донбас» знаходимо: «Сила грецького
народу – в збереженні своїх традицій і повазі до попередніх поколінь. Греки
Донбасу зберегли і до сьогоднішніх днів шанують і пам’ятають безліч
традицій своїх предків. Одна з таких традицій, на перший погляд, дуже
проста – треба просто бути хорошими людьми: добрими і ввічливими, вміти
любити і співпереживати. Не дивлячись на безліч труднощів, з якими
довелося зіткнутися грекам Донецької області, ці люди зуміли зберегти
душевну чистоту, ... добросусідські відносини з безліччю народами і
національностями, які проживають на Донбасі» [185].
Отже, в роду Івана Карабиця відбулось з’єднання грецької та української
крові. І. Карабиць мало про це казав, бо важко говорити про те, що довелося
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пережити його сім’ї. Лише його близькі відчували глубокий біль та відчай за
тяжку долю його роду. Після репресивних подій, залякана сім’я з маленьким
Іваном переїзджає до невеликого містечка Дзержинську (нині Торецьк).
Батько працював у шахті, мати викладала в загальносвітній школі.
Спостерігаючи чудовий голос у сина, мати віддає його до хору хлопчиків
будинку культури міста Дзержинськ. Коли хлопцю виповнилося 15 років він
вирішив обрати для себе ту професійну справу, якою буде займатись все своє
життя. У 1979 році І. Карабиць поступає на перший курс до Артемівського
музичного училища (яке нині, з гордістю носить його ім’я – Бахмутський
коледж мистецтв імені Івана Карабиця) на відділ народних інструментів.
Перегортаючи сторінки творчої біографії періоду становлення митця,
невпинно дивуємось тій жазі, тій любові до обраного діла, яким він так
захоплювався та без якого не уявляв свого життя. Для нього було дуже
важливим вчитися саме на фортепіанному відділенні музичного училища. На
жаль, тяжке життя не дозволяло в дитинстві мати вдома фортепіано, тож
хлопчик отримував виконавські ази лише навчаючись на додаткових заняттях
в будинку культури, а без щоденних вправ та занять за інструментом
поступити одразу на фортепіанне відділення, безумовно, було не можливо.
Попри те, що фортепіанної бази у хлопця не було, все ж багатогодинні
вправи за інструментом та велика юнацька наснага, бажання якомога швидше
наздогнати згаяне дали про себе знати.
Добре склавши іспит з фортепіано, адміністрація музичного училища
вирішує перевести хлопця на фортепіанне відділення на другий курс
навчання. Не можливо не відмітити роль вчителя зі спеціального класу
(фортепіано) якою стала Алла Захарівна Моїсеєнко. Неймовірне бажання та
прагнення вільно опанувати фортепіано дало змогу молодому музиканту, ще
навчаючись на третьому курсі, бути працевлаштованим концертмейстером у
музичному училищі. Державний іспит молодого І. Карабиця зі спеціального
класу став справжнім святом для всього училища. Програма була наступною:
Прелюдія та фуга fis-moll з 1 т. ДТК Й. С. Баха, Соната op. 27 № 2 cis-moll (№
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14) Л. Бетховена, Етюд № 4 ор.10 сis-moll Ф. Шопена, Прелюдія
Л. Ревуцького, Токата А. Хачатуряна. І. Карабиць єдиний з випуску
виконував Концерт для фортепіано з оркестром № 4 d-moll (частина перша)
А. Рубінштейна у супроводі симфонічного оркестру. Повний зал «Донбасгеології», у якому проводився державний іспит, довго опладував хлопцю,
визнаючи його безперечний талант. Таким досить важким і спрямованим був
юнацький шлях до великого мистецтва Івана Карабиця.
Після закінчення училища юнак поступає до Київської консерваторії
(нині Національна музична академія України імені П. І. Чайковського).
Спочатку абітурієнтські документи були подані на фортепіанний факультет,
однак під час вступних іспитів, випадково дізнавшись про вміння
імпровізувати, Іванові запропонували піти на консультацію на кафедру
композиції. Борис Лятошинський та Лев Ревуцький, які в той час керували
вступними іспитами, одразу помітили непересічний талант хлопця. Його
імпровізації та музичні ескізи вразили метрів української композиторської
школи свіжим відчуттям гармонії, досить цікавими знахідками мелодичних
зворотів. Таким чином, у 1963 році Іван був прийнятий на перший курс
Київської консерваторії, потрапивши до класу самого Бориса Миколайовича
Лятошинського. В цей період відбувається становлення особистості та
формування композиторського письма та індивідуального стилю І. Карабиця,
тому визначимо його як «учнівський».
Однак доля знову висуває Іванові складне випробовування: загострена
політична ситуація, котра опанувала весь Радянський Союз, у зв’язку з
Карибською кризою у 1962 році. Владою були надані накази про мобілізацію
всіх хлопців, навіть тих, хто навчався у вишах. Закінчивши лише перший
курс консерваторії, Іван Карабиць був змушений піти на службу в армію
міста Остер, що під Києвом. Ця надзвичайно важка служба у серйозних
військах відображена у листуванні Івана Федоровича з дорогим Вчителем –
Борисом Лятошинським, який в свою чергу не залишав учня, писав йому
листи. Сторінки тих листів з трагічним відтінком надходили від Івана до
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подальшого навчання в консерваторії, до своєї улюбленої роботи (див.
Додаток Д, № 5). Треба надати належне великому бажанню Бориса
Миколайовича та Левка Миколайовича допомогти юнакові, поліпшити його
строкову службу в армії. У 1965 році – на другому році служби, завдяки
великим клопотанням Бориса Лятошинського, Івана Карабиця переводять до
служби в ансамбль Київського військового округу будинку офіцерів. Після
завершення військової служби Івана Карабиця призначають диригентом
ансамблю пісні та танцю Київського військового округу (1967-1975 роки).
Службу було переведено до Києва, і молодий Іван починає при першій
можливості відвідувати заняття Бориса Миколайовича, а з 1967 року, після
військової служби, він офіційно був поновлений у студентських лавах та
продовжив навчання в консерваторії.
День 15 квітня 1968 року став трагічним як для Івана Карабиця, так і
всієї музичної спільноти. Помер один з самих дорогих йому людей, його
дорогий Вчитель – Борис Лятошинський. Для Івана велика пам’ять Вчителя
була з найдорожчих моментів його життя. Музичний фестиваль «Київ Музик
Фест» завжди відкривається позивними (які обрав Іван Федорович) темою
Калин-Царя з симфонії № 5 C-dur «Слов’янська» Бориса Лятошинського.
І. Карабиць неодноразово влаштовував концерти пам’яті свого Вчителя, де
сам виконув його камерні та фортепіанні опуси.
З 1968 року Іван продовжує навчання в класі молодого, дуже
креативного та талановитого композитора – Мирослава Михайловича
Скорика, який допоміг молодому композитору в тяжку годину втрати
Вчителя, а з професійної точки зору розкрив його багатогранний талант. У
1969 році І. Карабиць був обраний спілкою композиторів України
представляти УРСР в Москві на дуже престижному Всесоюзному конкурсі
композиторів (голова жюрі – народний артист СРСР Родіон Щедрін).
Перший фортепіанний концерт молодого автора отримав третє місце та
схвальні відгуки з боку видатних композиторів радянської музичної
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культури. Перемога на такому конкурсі надала впевненості в собі та
засвідчила

органічну

взаємодію

композиторських

методів

шкіл

Б. Лятошинського та М. Скорика. Як вихованець західної системи6,
львівської композиторської школи, що завжди знаходилась на перехресті
Сходу та Заходу, М. Скорик став для І. Карабиця наступником Вчителя у
формуванні професійного світогляду.
На підставі систематизації жанрів, представленої Л. Івченко та Ю. Бентя
у довіднику творів композитора [136], в дисертації обрано відповідний
порядок розгляду фортепіанних творів за етапами творчості митця і
подальшим визначенням періодизації. У Додатку Б висвітлено жанри, в яких
працює Іван Карабиць на різних етапах життєтворчості.
Вже на початку 70-х років ХХ століття постать Івана Карабиця стала
символом модерністських тенденцій серед молодих композиторів України.
Тоді, на тлі відродження загального інтересу до музичних форм і жанрів доби
бароко, І. Карабиць пише один із своїх величних творів – Концерт для хору,
солістів та симфонічного оркестру «Сад Божественних пісень» (1971) на
тексти Г. Сковороди, який одразу отримав гучне визнання, ставши першим
взірцем необарокового стилю в українській музиці, відродивши славетні
традиції творів Д. Бортнянського та М. Березовського. Доробок Г. Сковорди
унаочнив в творчості молодого митця насамперед мудрість, тяжіння душі до
істини. Увага до національної хорової музики стала важливим кроком для
І. Карабиця, оскільки у ХХ ст. твори Д. Бортнянського та М. Березовського
фактично були заборонені, не виконувалися, а про хорову церковну музику
не можливо було й казати вголос. Процес «Хрущовської відлиги» дозволив
молодим митцям звернутися до своїх коренів, підняти із забуття твори ХVII –
першої половини XVIII cтоліття, повернути їх до сучасної мистецьковиконавської практики.
Зовнішній образ І. Карабиця вже у молоді роки був надзвичайно цікавий:
виразна міміка обличчя, серйозний потаємний погляд, в якому немов
6

Гілка композиторської школи М. Скорика-А. Солтис-Г. Шуман
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«відскановувалась» душа. Його зовнішня і, насамперед, внутрішня природа
завжди «підкуповувала» всіх, кому дійсно пощастило бути персонально з
ним знайомим. Своїм талантом він полонив серце кожного, хто слухав його
музику. Мистецькі вподобання, стратегічні ідеї митця були спрямовані перш
за все на презентацію України, не лише як багату талантами країну, але й як
особливий територіально-культурний плацдарм у центрі Європи. В одному з
своїх есе «Особистість і національна культура» український філософ
В. Малахов зазначає: «Не менш істотні, ніж національний, елементи цього
багатовимірного ландшафту буття, цієї полівалентної культурної спільності –
домашнє вогнище й сім’я, рідне довкілля, місцина або край, де минуло
дитинство,

дух

покоління...

Кожному

з

таких

аспектів

людського

самовизначення у світі притаманні власна зобов’язуюча сила, а всі разом
вони становлять цілісне смислове поле культури, в якому особа торує свій
неповторний

шлях

від

безпосередності

індивідуального

буття

до

загальнолюдських цінностей, а той далі – до Бога» [204, с. 49].
Іван Карабиць був надзвичайно етичною людиною з високим відчуттям
моралі. В житті він ніколи не любив вип’ячувати себе, хизуватися. Ця риса
притаманна і для його творчості.
У 1972 році, після закінчення аспірантури Іван Карабиць стає членом та
відповідальним секретарем Спілки композиторів України (СКУ). Він бере
активну участь у підготовці різноманітних композиторських пленумів
(пісенних, симфонічних тощо), тому ще однією з моральних рис Івана
Карабиця стає допомога у пропагуванні творів своїх колег, однодумців.
Після визначної перемоги на Всесоюзному конкурсі (1969 рік) у
подальшій творчості Івана Карабиця стали відчуватися індивідуальні творчі
риси, які суттєво вирізняють його самобутній стиль, індивідуальний почерк.
Період, який ми визначаемо, як період ранньої зрілості – 1970-1976 роки, –
позначений завершенням навчання у консерваторії та продовженням
вдосконалення майстерності в аспірантурі композиторського факультету
Київської консерваторії (1972-1975). Творчим керівником та наставником

51

продовжував бути Мирослав Скорик. На цьому творчому етапі Іваном
Карабицем написано багато творів в різних жанрах (див. Додаток Б). У 1974
році за значні творчі здобутки в сфері мистецтва Івану Карабицю
присуджують почесне звання Заслужений діяч мистецтв України.
Таким чином, етап ранньої творчості (1964-1976 роки) поєднує два
періоди: учнівський та період ранньої зрілості.
Наступний етап – творчої зрілості (1976-2002 роки) – також містить два
періоди: період вищої зрілості та «перерваний» період.
У 1976-1984 роках композитор бере активну участь в роботі спілки
композиторів України, виступає на засіданнях та, головне, пише дуже багато
музики. Ця пора позначена безперервним злетом думок, творчими
знахідками, викристалізуванням композиторських методів, ствердженням
індентифікації авторського стилю. Цей етап можна визначити як період
вищої зрілості митця. Він ознаменований отриманням композитором
нагород: лауреат Республіканської премії імені М. Островського (1978),
лауреат премії Ленінського комсомолу (1981) за ораторію «Заклинання
вогню» і Симфонію № 2, та диплом Всесоюзного конкурсу композиторів за
ораторію «Земле моя на ймення Донбас».
Характерезуючи етап 70-80-х років, музикознавець Г. Єрмакова у своїй
монографії напише: «І. Карабицю властивий широкий, багатовимірний
погляд на світ, прагення охопити різні, часом суперечливі сторони буття
людини. Пильну увагу композитора привертає складний внутрішній світ
особистості,

який

завжди

втілюється

в

його

музиці

в

контексті

загальнолюдських духовних пошуків» [114]. Творчий здобуток в цей період
значно розширюється та оновлюється новими жанрами (див. Додаток Б).
Активну творчу композиторську діяльність Іван Карабиць чудово
поєднував з новими запропонованими йому посадами. В період 1979-1983
років композитор стає головою правління Музфонду України, заступником
голови правління спілки композиторів України з питань міжнародних
зв’язків та керівником комісії масових жанрів.
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У 1983 році Івана Карабиця запрошують викладати на кафедру
композиції Київської консерваторії, де він працював на посаді професора до
останніх днів свого життя. У одному із своїх інтерв’ю І. Карабиць сказав:
«Говорячи про молодь, творчу молодь, ще раз підкреслю: в моєму житті
композиторська діяльність пов’язана як з концертним життям, так і з
педагогічною роботою в музичній академії. У мене великий клас по
композиції, аспіранти – всього 10 чоловік. Я відчуваю справжню радість,
коли молодий композитор, музикант починає заявляти про себе. Серед моїх
учнів хочу назвати Артема Рощенко, Вадима Ракочі, Анатолія Гончарова,
Назарія Яремчука, Андрія Бондаренко, Олену Ільницьку» [314].
1980-ті роки позначені участю митця у діяльності київського джазклубу, головою якого І. Карабиць був у 1987-88 роках.
Маючи великий багаторічний досвід на адміністративній посаді,
блискучі організаційні здібності, І. Карабиць втілює в життя феноменальне
явище національного масштабу – міжнародний фестиваль «Київ Музик
Фест». Одним з психологічних факторів, який зумовив появу головного
дітища композитора, став випадок, коли його, як митця від спілки
композиторів СРСР, відрядили до Аргентини з метою обрання гідних
кандидатур
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місцевих

міжнародному

композиторів
музичному
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Аргентині, І. Карабиць знайомиться з національними культурою та музичним
мистецтвом. Зі слів М. Д. Копиці, одного разу, коли І. Карабиць сидів у
ресторані, офіціант спитав у нього, з якої він країни? Почувши відповідь «з
України», офіціант лише додав «А де це? Біля Алжира?». Ця, начебто
«смішна» ситуація дуже зачепила композитора. Сприйнявши її дуже болісно,
він декілька днів не міг прийти до тями: чому про таку багату, красиву та
талановиту людьми країну, що розташована у центрі Європи, нічого не
знають? Композитор запам’ятав цей випадок на все життя та пообіцяв собі
зробити все можливе, що від нього залежило, щоб про Україну дізнався весь
світ.
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У 1990 році, в нелегкий час крихкої політичної ситуації, Іван Карабиць,
попри всі фінансові складнощі, створює Перший міжнародний музичний
фестиваль «Київ Музик Фест» (6-13 жовтня). Це була надзвичайна та
святкова подія для всієї країни. Над майданом Незалежності, в центрі Києва,
звеличувався дирижабль з надписом «Київ Музик Фест», Національна опера
приймала музикантів з всього світу – Канади, Німеччини, Франції,
Аргентини, Польші, Італії. Варто зазначити, що перші роки фестивалю були
присвячені призентації творів композиторів української діаспори. На
фестиваль приїхали Вірко Балей (США), Мар’ян Кузан (Франція), Анатолій
Мірошник (Австралія). Створивши фестиваль напередодні незалежності, Іван
Карабиць зробив неможливе, домігся того, щоб академічна українська музика
билася в єдиному пульсі всієї музичної Європи, віддзеркалюючи її основні
сучасні стильові тенденції, та окреслив головні орієнтири сучасних
композиторських методів європейських музичних зразків, що лунали на
фестивалі.
Так згадує Іван Федорович про перші кроки до створення фестивалю:
«Треба було шукати нові форми, які б фіксували наші успіхи, наше
прагнення увійти у світовий культурний процес. І шукати цієї долі треба
було насамперед у себе вдома (мається на увазі в Україні – О. К.). Настав
час, коли самоствердження, відчуття гордості та гідності є не амбіція, а
необхідність, без якої ми не пізнаємо світ, а світ не пізнає нас. Лондон,
Берлін, Париж, Франкфурт, Едінбург, Прага, Варшава – це тільки деякі
європейські міста, що стали аренами великих музичних форумів. А скільки їх
у Америці, Канаді, Японії, Австралії... Тож хіба Київ з його історичними
пам’ятками, культурними традиціями, унікальним місцеположенням не міг
би піднятися до такого рівня?» [141].
І надалі, рік за роком, завдяки «Київ Музик Фесту» Іван Карабиць
стверджував значущість української музики в світовому континуумі,
відкриваючи широкі горизонти у її популяризації. З великою вдячністю
згадував композитор поради Вірко Балея, людини, яка також зіграла важливу
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роль у народженні ідеї фестивалю: «... гуляючи по Києву з Вірком, я жартома
йому сказав: “У мене таке відчуття, що у глибинах київської землі щось таке
закопане... І воно притягує людей до цього міста. Фестиваль може вдатися!”
Тодішня адміністрація Спілки композиторів України, Міністерство
культури України підтримали нашу ідею. Є. Станкович, М. Скорик, В. Бібік
увійшли до складу директорату, а Центрмузінформ на чолі з В. Симоненком
став його штабом. Започатковуючи нову справу, ми не були застраховані від
помилок, проте глибоко вірили, що українська музична культура заслуговує
найширшої інтеграції у світовий музичний процес, що настав час об’єднати
всіх українських музикантів, що живуть у різних країнах, але ніколи не
поривали духовного зв’язку з Батьківщиною» [141].
Менше ніж за три роки до своєї смерті Іван Карабиць наче підведе
підсумки свого «дітища» – фестивалю «Київ Музик Фест»: «Можемо
гордитися, що наш “Київ Музик Фест” поступово зайняв своє місце поряд з
авторитетними і знаними в світі імпрезами. Він аккомулював у собі всю
різнобарвність української сучасної музики, виконавства, спроектувавши її
на світові музичні процеси. Завдяки цьому сьогодні маємо багато
прихильників української музики у різних країнах світу. “Фест” змінив наше
мислення, від пасивного очікування того, що хтось має усе влаштувати для
тебе до активної ініціативи, вільної від застарілих форм керування
мистецтвом...» [145].
І. Карабиць з турботою хвилювався за подальшу долю «Фесту»: «З
певних причин не всі ідеї вдається реалізувати. Але подальший шлях
“Фесту”, сподіваюсь, буде сповнений упевненості, стабільності, що при
постійному пошуку нового живого, творчого збереже той імідж, який вже
маємо. Озираючись на прожиті з “Фестом” роки, згадую усіх, хто закладав
його фундамент на самому початку і тих, хто пізніше долучився до справи,
котра захопила цілковито, безоглядно. Про них ми прочитаємо в інтерв’ю,
рецензіях, роздумах про “Фест”. З Надією і Вірою дивлюся в майбутнє “Київ
Музик Фесту!”»[145].

55

Зазначимо, що після заснування міжнародного музичного фестивалю
«Київ Музик Фест», головна ідея Івана Карабиця – залучення української
музики у світовий контекст – стала реалізовуватись. Так, оркестр Державної
телерадіомовної компанії України був запрошений для участі в музичних
фестивалях Франції; камерний оркестр «Київська камерата» та солісти – на
серію концертів до Австрії та США; оркестр Національної опери України –до
широковідомого музичного фестивалю «Варшавська осінь» (Польща). Отже,
головна мета фестивалю підтримується й продовжується розвиватись і
сьогодні, завдяки художньому керівнику фестивалю «Київ Музик Фест»,
вчителю Івана Федоровича – Мирославу Михайловичу Скорику. В одному з
своїх інтерв’ю на питання щодо збереження традиційної концепції сучасним
«Фестом», М. Скорик відповів наступне: «Гадаю, що все-таки ми зберігаємо
традицію... До того ж за два десятиліття існування фестивалю вже виробився
його певний еталон: українська музика у світовому контексті» [293].
Не менш визначною подією в країні стало заснування (разом з Юрієм
Зільберманом) іншого проекту Івана Карабиця – міжнародного конкурсу
піаністів пам’яті Володимира Горовиця. Конкурс став престижним заходом
світового піаністичного змагання, здобувши популярність у всьому світі, та
ще раз репрезентувавши Україну як надзвичайно потужну та багату
талановитими митцями та мистецькими заходами європейського рівня
країну. Варто зазначити, що чотири конкурси поспіль Іван Карабиць був
головою міжнародного жюрі (1995, 1997, 1999, 2000-20017). У 1991 році за
визначні здобутки в області культури та мистецтв Іван Федорович був
нагороджений почесним званням Народного артиста України.
Окремим і не менш вагомим творчим проектом стала робота в
«Київській камераті». У важкі 90-ті роки видатний ансамбль «Київська
камерата», що пропагував твори українських композиторів, стояв під
загрозою ліквідування. Беззмінний керівник ансамблю – народний артист
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У 2000 році IV міжнародний конкурс пам’яті В. Горовиця був проведений в молодшій групі, в 2001 – в
старшій.
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України Валерій Матюхін, знаючи про чудові організаційні, фантастичні
менеджерські якості, просить Івана Федоровича очолити «Камерату», стати її
художнім керівником. Не дивлячись на велику навантаженість, яка вже була
на той момент (керівництво двох проектів – фестивалю «Київ Музик Фест»,
конкурсу піаністів пам’яті В. Горовиця, секретарство та робота в спілці
композиторів України, педагогічна та активна композиторська діяльність),
Іван Федорович дає згоду на керівництво Національним ансамблем солістів
«Київська камерата» та стає фундатором циклу концертів «Час камерати»
(1994-2000).
У 1995 році Іван Федорович бере участь в роботі Всеамериканської
асоціації адміністраторів музичних навчальних закладів. З успіхом у місті
Міннеаполіс (США) проходять його авторські концерти (виконавці –
лауреати

конкурсу

ім. В. Горовиця),

лекції

з

української

музики

в

Українському інституті Америки у Нью-Йорку, в Університеті штату Невада
(США).
Для композитора слова «Вітчизна», «Земля», «Мати», «Родовід»,
«Батьківський

поріг»

осмислювались

достеменними

істинами

та

філософськими концептами його творчості. Справжнє незламне відчуття
національної самосвідомості стояло за кожним його кроком, ідеєю, творчим
повштовхом, звуком. Щирість у всіх діях митця відчували і підтримували
його друзі та соратники, в тому числі і письменник Б. Олійник, з яким
композитора об’єднувала міцна дружба.
Велична постать Івана Карабиця деякими сприймається як загадкова:
зовні він був відкритий до людей, приязний, інтелігентний, але ніколи не
демонстративний, проте завжди відчувалася його глибока внутрішня
природа. Парадоксальним стає факт, що всі його дії завжди мали
екстровертивні імпульси: він наче знаходився в епіцентрі всіх культурних
заходів та подій в країні. Завжди мотивований, активний, цілеспрямований,
при цьому мав надзвичайно тонкий внутрішній світ, стриманість, яка з точки
зору психології все ж визначала належність художника до інтровертного
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напрямку. Митець з ліричним світосприйняттям, він ніколи не кричав вголос,
відкрито не декларував свого відчуття любові до самого цінного, що є в
людини. Це ті головні риси психологічного портрету композитора, які
закладені в психогенну структуру його особистості та які ми відчуваємо в
його музиці.
Завершальний етап творчості І. Карабиця, ми умовно визначаємо як
«перерваний» період. Його початок співпадає з приходом композитора до
Київської консерваторії на педагогічну ниву (1985-2002). На цьому етапі він
продовжує писати в різних жанрах (див. Додаток Б).
З 1998 року Іван Карабиць стає художнім керівником Міжнародного
музичного фестивалю «Київські літні музичні вечори», який наслідує
європейські традиції, тобто проведення концертів на відкритих майданчиках.
Концертні програми фестивалю складаються з творів класиків та сучасних
композиторів України та зарубіжжя. Цей період також відмічається тим
фактом, що Іван Карабиць був обраний членом правління Українського
фонду культури і Національної комісії з питань культури при ЮНЕСКО.
У 2000 році відбулась знакова подія, яка виявилася для композитора
останньою. Це – авторський концерт у двох відділеннях, який пройшов у
колонній залі ім. М. Лисенка Національної філармонії України і був
присвячений його ювілею – 55 річниці. Маестро згадував: «У мене відбувся
авторський концерт у Національній філармонії, в якому, я б сказав, відбилися
основні тенденції творчості. У першому відділенні в моєму виконанні
прозвучало декілька прелюдій для струнного оркестру, відбулася прем’єра
нового ліричного твору “Віо-серенада”, а також пролунав Третій концерт для
оркестру “Голосіння” – в цьому відділенні диригував мій син Кирило
(лауреат міжнародних конкурсів). Я запросив його допомогти мені в
проведенні цього концерту, і молодий диригент, з новим баченням і вже
виконавським досвідом відмінно впорався з цією програмою. У нашій родині
до роботи, повірте мені, ставлення дуже вимогливе. У другому відділенні в
програмі я зробив як би різкий кидок в минуле до перших моїх творів, з яких
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все і почалося. Пролунав хоровий концерт “Сад Божественних пісень” на
вірші Г. Сковороди. Цим твором я диригував сам, воно мені дуже дорого»
[314].
Як

відомо,

у

кожної

геніальної

людини

завжди

знаходяться

недоброзичливці та заздрісники. Саме після ювілейного успішного концерту,
Іван Федорович був обраний Київською органцізацією Національної спілки
України

на

здобуття

Національної

премії

ім. Т. Шевченка,

але

її

композиторові так і не присудили. Вважаємо, що це був справжній удар по
його працездатності та таланту. Історія повторюється. Згадаємо лише факт з
творчого минулого І. Карабиця, пов’язаний з обуренням колег зі спілки
композиторів України, щодо висунення кандидатури Івана Федоровича на
здобуття Державної премії СРСР за його Концерт № 2 для оркестру, який
прозвучав не в Україні, а на пленумі спілки композиторів СРСР в Кемерово.
В архіві композитора зберігається ганебний лист колег, датований 1987
роком, що був відправлений до голови спілки композиторів СРСР Тихона
Хрєннікова, у якому виявилася справжня заздрість до таланту митця (див.
Додаток Д, № 7). На це Т. Хрєнніков написав зі воротнього боку листа:
«Другий концерт для оркестру мав великий успіх і був визнаний одним з
найкращих творів програми», датовано від 7 січня 1988 [227, с. 15].
Фатальною в житті композитора стає звичайна застуда. Перебуваючи на
повторному медичному обстеженні, у Відні, медики констатували факт
неправильного діагнозу, поставленого українськими лікарями, але було вже
запізно. Непробачна помилка лікарів поставила на відлік останні місяці
перебування композитора на землі. За для моральної підтримки композитора,
дружина та його близькі запропонували йому, як автору багаточисельних
вокальних творів, зробити великий авторський концерт пісенної творчості в
палаці «Україна». Іван Федорович навіть почав готувати програму,
прописувати твори, виконавців. На жаль, заплановане здійснити не встигли.
Проте, концерт під назвою «Мадонна Україна», з наміченою Іваном
Федоровичем послідовністю творів, вже на його пам’ять, пройшов з великим
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успіхом, зібравши повний зал палацу «Україна» у вересні 2015 року (за
диригентським пультом стояв син Івана Карабиця – відомий в світі диригент
Кирило Карабиць)8.
Відмінною рисою Івана Карабиця стає універсалізм як спосіб пізнання
світу, як свідоцтво таланту та великого обдарування. Універсалізм митця
проявився у відмінному керуванні всіма сферами життєдіяльності, до яких
він належав. Блискучі результати його можливостей відбивались абсолютно
у всіх мистецьких галузях, які розкривали його постать, випромінюючи
бездонність його таланту: як музиканта і неперевершеного композитора,
талановитого

педагога

Національної

музичної

академії

України

ім. П. І. Чайковського, організатора та художнього керівника визначних
міжнародних проектів («Київ Музик Фест», конкурс піаністів памяті
В. Горовиця, «Київські літні музичні вечори»), диригента і музичногромадського діяча, прекрасного піаніста і джазового імпровізатора,
інтелектуального

менеджера

і

люблячого

чоловіка

та

татуся

двох

талановитих дітей – Іванки та Кирила.
Вражаюче сказала Любов Кияновська в одному з своїх інтерв’ю:
«Правда в тому, що композитор пише те, що продиктовано. І Іван Федорович
так писав. Тому пізнати його музику можна тільки через особистість, через
все, що він охоплював в житті, діяльності, – це є в його творчості. Вона для
мене неймовірно етична. Він проводить велику грань між добром і злом,
потворним і прекрасним. Його музика – прекрасна!» [67].
Варто сказати про ще один феноменальний талант цієї дивовижної
людини, Іван Карабиць, попри колосальний брак часу, все ж дуже багато
встиг написати творів. Дійсно, коли він це робив? Маючи від природи
стриманий характер, Іван Федорович створював музику вдома, пізно вночі
або дуже рано вранці, фактично не торкаючись клавіш фортепіано, оскільки в
сусідніх кімнатах спала вся родина. Неперевершений внутрішній слух
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https://www.youtube.com/watch?v=m7g03CoAdCw&t=317s
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дозволяв йому точно (без інструменту) відтворити ритмо-інтонаційні,
ладово-гармонічні, регістрові та темброві комплекси.
Створюючи наукову стратегію данного дослідження звернемось до
висловлювання Л. Кияновської щодо творчості І. Карабиця: «Його музика –
дуже високої, чистої ідеї. Потрібно ще знайти термін для того, щоб
висловити ту картину світу, яку він несе» [67].
1.3 Історіографія особистості Івана Карабиця. Історичне значення в
контексті культури України останньої третини ХХ століття
Визначаючи провідний принцип мислення митця – універсалізм, ми не
знаходимо цілісного наукового погляду на цю знакову постать та її роль у
становленні української музичної культури останньої третини ХХ століття.
На сьогоднішній день немає фундаментального дослідження, яке було б
присвячено

вивченню

всієї

фортепіанної

спадщини

композитора

у

стильовому, композиторському, виконавському аспектах. Серед наукових
праць, які висвітлюють різножанрову векторність творчої спадщини
І. Карабиця, знаходимо статті-ескізи з відтворення творчого портрету
композитора, праці, що присвячені жанрам вокальної, симфонічної та
вокально-симфонічної музики.
Не дивлячись на жанрову різновекторність, стильове різноманіття творів
митця (від необароко до джазу), науковці-дослідники частіше звертаються до
великих концептуальних жанрів, а також до музики, написаної для струнного
оркестру, камерних жанрів (вокально-симфонічних творів, музики для
камерно-інструментального ансамблю, симфонічних та вокальних творів). На
жаль, чи не останнє місце, за наявною кількістю наукових досліджень,
посідає фортепіанна музика митця. Виключенням є посилений інтерес до
циклу «24 прелюдії» для фортепіано.
Таким чином, геніальна постать митця, його творчий доробок з кожним
роком вабить науковців, дослідників своєю магічною силою феноменології
особистості та життєтворчості.
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Дружина композитора М.Д. Копиця у 2003 році так напише про
невивченість

творчого

доробку

з

боку

музикознавців:

«Небагато

музикознавців цікавилися творчістю митця, і навіть неординарні ідеї
монографічного дослідження Г. Єрмакової не знайшли продовження бодай
би у молодого покоління музикантів. Більше того, в останні роки І. Карабиць
був охрещений у критичній пресі “удачливым менеджером”, що поставило
жирну крапку в надії на серйозне висвітлення його творчого доробку при
житті. І тільки в перших посмертних публікаціях ми почали голосно
стверджувати про феномен мистецького таланту Івана Карабиця...» [227,
c. 13].
У додатку В здійснено систематизацію наукових праць, присвячених
історіографії творчого доробку митця (за хронологічним критерієм) у
співвідношенні різних жанрів, в аспекті ціннісних суджень.
На тепер існують дві монографії, присвячені творчості Івана Карабиця.
Перша – представляє собою невеличку брошуру «Іван Карабиць» з серії
«Творчі портрети українських композиторів» Галини Єрмакової (1983) [114].
В ній висвітлено основні факти з життя композитора, його творчих здобутків.
Невеличка брошура Г. Єрмакової наче завершує інформативний шлях етапу
творчого розквіту. Майже 20 наступних років від написаної монографіі
композитор буде творити музику. Іншими словами, авторка не могла на той
час розкрити стильову палітру його концепціальних задумів у повній мірі.
Відкриває брошуру Г. Єрмакової цитата А. Я. Штогаренка про Івана
Карабиця з газети «Молодь України»: «Обдарований композитор Іван
Карабиць має вельми цікавий мистецький почерк. Він дуже працьовитий і
вдумливий, а це також важливі риси таланту. Торік його прийнято до Спілки
композиторів України. Ми покладаємо на нього великі надії» [114, с. 5]. Такі
теплі, сповнені надією слова Андрія Яковлевича Штогаренка, були написані,
коли композиторові було лише 28 років. Тому досить дивним стає ганебний
лист київських композиторів, під головуванням А. Штогаренка до голови
спілки

композиторів

СРСР

Т. Хрєннікова,

датований

1987

роком
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(десятиріччям пізніше), у якому виражана зневіра, лють щодо висунення
кандидатури І. Карабиця пленумом композиторів СРСР на здобуття
Державної премії СРСР.
Викладемо основні позиції авторки першої монографії з метою
означення «точки відліку» наших подальших спостережень. Як визначає
Г. Єрмакова «Позиція І. Карабиця – це насамперед позиція художникагромадянина, який утверджує свою активну причепність до життя й історії
свого народу, його моральних ідеалів, на яких ґрунтується зв’язок часів і
поколінь. Звідси тяжіння до монументальних симфонічних та вокальносимфонічних жанрів, які дозволяють в рамках єдиної концепції втілити ідею
твору в процесі її становлення» [там само].
З самого початку дослідниця розглядає біографічні дані, стосовно сім’ї,
освіти,

дає

перелік

Б. М. Лятошинського.

творів,

Невеликим,

які

написані

під

керівництвом

втім

досить

цікавим

аналітичним

спостереженням стають наступні твори: Соната для віолончелі та фортепіано
№ 1, яка присвячена дорогому Учителю – Б. М. Лятошинському та стала
відображенням в його музиці ліричного світосприйняття; Концерт № 1 для
фортепіано з оркестром, в якому виявляються композиторські знахідки, між
тим, дослідниця знаходить й огріхи в драматургічній будові твору.
«Концерт № 2 для фортепіано з оркестром став справжнім досягненням
усієї української радянської музики» [114, с. 13], – пише дослідниця. У Поемі
для басу та симфонічного оркестру «Vivere memento» на слова І. Франка
авторка вбачає лірику «відкритого» простору, просякнуту палким пафосом.
У Концерті для хору, солістів та оркестру «Сад Божественних пісень»,
вважає Г. Єрмакова, композитору вдалося підняти споконвічні питання
людського буття, невмирущість найвищих цінностей. В таких творах, як
поема «Заклинання вогню» і ораторія «Земле моя на ймення Донбас»
відбилася любов до рідної Землі, свого коріння. Симфонія № 1 «П’ять пісень
про Україну» через відображення давніх пластів історичного минулого та
Симфонія № 2 відзеркалюють найхарактерніші принципи художнього
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мислення митця та поетики творчості – протистояння добра та зла, духовного
та антидуховного. А концепція симфонії № 3 підносить слухача над всім
земним,

прагнучи

до

ідеальної

чистоти

та

довершеності.

Лірико-

споглядальний тип як якість художньої натури композитора дослідниця
виявляє у вокальному циклі «З пісень Хіросіми» на вірші Е. Йонеди для
сопрано і флейти. Досліджуючи вокальний цикл «Мати», авторка вказує на
те, що в ньому композитор висловив самі теплі, щирі почуття та любов як до
своєї матері, так і до усіх матерів України.
Отже, дослідження Г. Єрмакової не втратило своєї цінності для нових
поколінь дослідників творчості І. Карабиця.
У 2017 році музикознавство збагатилось ґрунтовною монографією
Любові Кияновської «Сад пісень Івана Карабиця» (2017) [151]. Авторка
поступово, драматургічно продумано розкриває шлях митця з моменту його
народження на світ до нещадної смерті. Висвічення постаті І. Карабиця
відбувається через наукову метафору: проростання могутнього, міцного,
плодовитого древа того прекрасного Саду, яке дало безцінні творчі плоди
виконавцям, слухачам. Так, саме з коренів, паростків, стовбура, крони та
цветіння

цього древа вбачає творчість та життя І. Карабиця відомий

музикознавець. Центральним постає висвітлення розмаїття мистецького
буття, в якому жив і працював композитор. Л. Кияновська вдало розкриває
метафору Саду І. Карабиця. Постать Г. Сковороди для І. Карабиця не
випадкова: його філософія життя, духовність «сковородинівського типу»,
відповідали

внутрішнім

вимогам,

морально-етичним

установкам

композитора. Тому, у монографії, пронизуючи контекст буття геніального
митця, крізь червону стрічку проходять притчі, цитати, пораболи, символи
Г. Сковороди.
Дисертаційні дослідженя, присвячені камерно-вокальній та камерноінструментальній та симфонічній творчості І. Карабиця.
Кандидатська дисертація «Діалог слова і музики у співтворчості Івана
Карабиця та Бориса Олійника» (2006) [45] належить перу Олени
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Галузевської. Авторка обирає контекст творчого діалогу двох найяскравіших
постатей

культури

України,

поета

«шістдесятника»

Б. Олійника

та

композитора «сімдесятника» І. Карабиця. Невипадковість такого вибору
обумовила споріднена громадянська позиція двох художників, їх моральноетичні устої, спільність у світовідчутті національної картини світу. Факт
співтворчості митців виявлено через концепти «національна свідомість» та
«національна ідентичність», завдяки чому вокальна музика постає як діалог–
співтворчість. Так, у творах «Цвіт на каштанах», «Лечу до тебе», «Пам’яті
солдата» (позациклові пісні) простежено лірико-патріотичну лінію, у
вокальному циклі «На березі вічності» – тему «історія та особистість»,
архетип «Матері» у вокальному циклі «Мати» та міфологему «Вогню» в
ораторії «Закликання вогню» [45].
Десятеріччям пізніше, Ольга Гуркова захистила дисертацію «Творчість
Івана Карабиця в контексті жанрово-стильових тенденцій в українській
музиці останньої тертини ХХ століття» (2016) [91], у якій авторка
зосереджує

увагу

на

феномені

дисидентства

та

шістдесятництва,

періодизацію творчості композитора створено за такими критеріями, як
десятиліття: кінець 1960-х – початок 1970-х, 1980-ті, 1990–2000-ні роки [91,
сc. 43-46].
Першу групу аналітичних спостережень О. Гуркової складають камерновокальні опуси митця. Тенденції неофольклорної хвилі простежено у
вокальному циклі «Три пісні на народні тексти». Якщо у вокальному циклі
«Мати» виявлено образ символічної значущості на ґрунті української
пісенності, то у вокальному циклі «П’ять пісень на вірші Р. Тагора» –
«оптимістичний» ключ, який характерний для індійського світогляду [91,
c. 95].
Іншу групу аналітичних спостережень авторки складають камерноінструментальні

твори.

Зокрема,

О. Гурковою

знайдено

ознаки

інструментального театру в «Концертино» для валторни та фортепіано (де
знаходимо оригінальний принцип концертної дуетності («погоджувальний»,
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«діалог», «дует-обмін»), на думку дослідниці [91, с. 131]), а також в
композиції «Музика» для скрипки соло, «Концертино» для дев’яти
виконавців, «Концертному дивертисменті» для двох скрипок, альта,
віолончелі та контрабасу. Поняття «ліричного» та неоромантичні тенденції
дослідник спостерігає у «Ліричних сценах» для скрипки та фортепіано
І. Карабиця [91, c. 168]. Принцип стильової гри та явища концертності та
віртуозності розглянуто у Концерті № 2 для оркестру [91, сс. 182-184].
Названі

твори

обговорюються

авторкою

на

тлі

необарокових

і

неоромантичних тенденцій, притаманних не лише Івану Федоровичу, але й
його соратникам, композиторам різних генерацій – Л. Колодубу, М. Скорику,
І. Щербакову.
Збірник наукових статей як данина пам’яті митця названо на честь його
твору «Vivere memento» (2003) [227]. Його автори створили духовну ауру
навколо особистості та творчості. Окремий блок складають матеріали, що
містять творчий портрет композитора.
Тематика аури пам’яті митця знайшла своє відбиття у двох працях
дружини композитора, доктора мистецтвознавства, професора М. Д. Копиці.
У науковому віснику «Vivere memento» в статті «Аура пам’яті» [170] авторка
трактує розуміння аури митця як «своєрідну духовну багатовимірність, що
проростає особливим, притаманним цьому митцеві змістом. Його треба
зрозуміти, прочитати, прожити. Нас цікавить особистість, її внутрішні
відчуття, спроможність передати найглибші психологічні спостереження,
траєкторія сенсу буття, здатність бути собою, вміння стати вільною в
творчості попри всі елементи, що несе реальний світ» [170, c. 10]. М. Копиця
виявляє головні неповторно-індивідуальні риси, притаманні саме Івану
Карабицю:

національно-етнічний

тип

формування,

контексні

смисли

творчості; феномен культурного діяча [там само]. Узагальнюючи головні
творчі засади композитора, його картину світу, авторка вважає, що: «Йдучи
за Б. Лятошинським, категорія драматичного в своєрідному поєднанні з
епікою пояснює могутність симбіозу драматичного епосу, який своєрідно
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переплітаючись з ліричним, іноді ігровим началом, складає ту неповторність
аури стилю, що притаманні митцеві» [170, сc. 13-14].
Другою працею М.Д. Копиці стала монографія «Аури пам’яті в дзеркалі
епістології документа» [174], у якому через листування відтворені цікаві
факти

з

життя

композитора.

Так,

можна

прочитати

листування

Б. Лятошинського з І. Карабицем від 20 грудня 1963 року (174, с. 379, див.
Додаток Д, приклад 5) і навіть ганебні листи: провокаційний за своїм змістом
лист О.Зуєва (Див. Додаток Д, приклад 6), лист київських композиторів до
голови СК СРСР Т. М. Хрєннікова, датований 1988 роком та відповіддю
Т. Хрєннікова до Спілки композиторів ССР України (див.: Додаток Д,
приклади 7-8), епістолярний доказ спровокування скандалу із подальшим
виключенням зі спілки молодих композиторів Лесі Дичко та Івана Карабиця,
звинувачення їх у плагіаті (лист від Л. Архімович до Мейтусів від 9 вересня
1978 року // з архіву Ю.С.Мейтуса) [174, c. 280]. «І хоча жодних доказів
їхньої вини так і не було знайдено, вони все ж таки зазнали жорстокого
психологічного терору у стилі постсталінських «репресій духу». Такі
каральні акції калічили вразливі душі митців. Проте, судячи з їх творчих
результатів <...>, вони вистояли, витримали цей психологічний натиск і не
зламалися, зуміли зберегти душевну рівновагу і не втратити людської
гідності» [174, c.402].
Ностальгічні спогади про геніального митця, їх знайомство та дружбу
віддзеркалені у статті Г. Єрмакової «Эскиз об Иване Карабице» [112]:
«Карабиць був дуже цільною людиною і навіть в молоді роки відрізнявся
якоюсь особистісною завершеністю. Мені завжди думалося, що в його натурі
якась постійна властивість, що не змінюване ні за яких обставин – моральний
стрижень, дія якого поширюється на всі його вчинки, відносини» (курсив мій
– О.К.) [112, c. 26]. Досить цікавою (для молодих дослідників) стає
інформація суб’єктивного порядку щодо ранніх творів композитора, де
дослідниця вважає їх «…надто “правильно”, занадто “добропорядними”, а
тому злегка тверезо-нудними. <...> в кінці 1960-х ми захоплювалися всім
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“лівим”, забороненим – в музиці, літературі, філософії ... Потім я оцінила
притаманні музиці Карабиця тих років обережність у поводженні з
усталеними нормами музичної мови і делікатність торкання с усталеними
нормами музичної мови і делікатність торкання до нових» [112, c. 23].
Ауру пам’яті підхоплює нарис Г. Степанченко «Неспокій душі» [227],
людини, яка була близькою йому за духом . Авторка ніби прояснює загадку
творчості великого митця: «Іван Карабиць. Це ім’я несе великий
енергетичний імпульс, має особливий магнетизм, випромінює світло
талановитої душі. І навіть зараз, коли його вже немає з нами, ще сильніше
відчувається велич його особистості, його музики, яка тепер вражає ще
глибше, тому що у звучанні творів ніби концентрується все духовне
багатство, яке залишив нам цей митець сучасності» [227, с. 38].
О. Берегова, висвітлюючи особистість Івана Карабиця з точки зору
формування сучасних мистецьких шкіл України у статті «Творча особистість
Івана Карабиця та її роль у формуванні сучасних мистецьких шкіл України»
[16], одна з перших вказує на поняття «менеджмент» як талановиту рису
особистості митця: «Талант І. Карабиця на ниві мистецького менеджменту
був дійсно видатним. Він умів не тільки продукувати і генерувати ідеї,
необхідні для нашого культурного поступу, а й блискуче втілювати їх у
реальному історичному часі. Він зумів зламати стереотипи, що складалися
десятиліттями, запропонувати нові форми, які вимагають ініціативності у
житті і в художніх ідеях» [16, с. 183]. Дослідниця вказує на створення
І. Карабицем власної композиторської школи, його творчих педагогічних
методів, дає перелік талановитих композиторів, які здобули освіту в класі
майстра та гідно несуть традицію його композиторської школи.
О. Семашко

відтворює

соціологічний

ескіз

творчого

портрету

І. Карабиця в молодості [286]. На основі особистого спілкування із 33-ним
композитором, дослідник висвітлює в роботі широту загальних інтересів
митця, захоплення образотворчим мистецтвом і архітектурою, що надихали і
стимулювали творчу діяльність. «На перше місце серед улюблених видів
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мистецтва він ставить “художню літературу”, на другому місці “кіно” (в
якому він творчо працює), на третьому – театр, на четвертому – балет,
хореографію» [286, с. 143]. Автор виокремлює композиторів, які близькі
І. Карабицю за духом, за творчою спрямованістю: М. Мусоргський,
П. Чайковський, І. Стравінський, Л. Бетховен, Г. Малер, Д. Шостакович,
Г. Свірідов, Р. Щедрін, Г. Канчелі, Л. Беріо, В. Лютославський [286, с. 144].
Цікавим стає спостереження автора, що мистецтво стало для композитора
способом пізнання світу, «засобом естетичної насолоди» та власного
особистого самовдосконалення як людини і митця, «засобом самовиховання»
[там

само].

Сам

багатовекторність

І. Карабиць
своєї

так

творчості:

висловлювався
«Сьогодні

ж

про

жанрову

складність

у

багатовекторності творчих полюсів, в роботі у різних жанрах (опера, музика
для кіно та інш.). Така динамічність, переключення з одного жанру на інший
вцілому збагачує творчість, але й існує загроза мозаїчності, втрати свого
творчого обличчя. Необхідно шукати нові підходи. Це іноді заплутує, але без
цього немає нових рішень. Потрібен пошук синтезу у музиці» [286, с. 146].
Досить цікавою у 1980-ті роки стала праця О. Васькової з серії
«Портрети українських композиторів», написана у жанрі інтерв’ю [34].
Авторка розглядає творче становлення митця, його ранні твори, перший
резонанс, виконання його музики в Україні, Москві, Лейпцігу, Братиславі,
гастролі в Англії, Франції, Сомалі.
Відзначимо

дослідників,

які

висвічують

загальностильову

характеристику творчості митця. Н. Очеретовська в роботі «Музика світлого
оптимізму»

[235],

виявляючи

складові

жанрової

системи

творчості

І. Карабиця, прослідковує жанровий стереотип у процесі трансформації та
гібридизації жанрів у творчій спадщині митця. Дослідниця відмічає синтез
жанрів у Концерті «Сад Божественних пісень» завдяки введенню до хорової
партитури симфонічного оркестру, що надав звучанню хору масштабності,
симфонізував музичну тканину в цілому [235, с. 8], а також підкреслює, що
композитор вільно володіє сучасними техіками у Симфонії № 3 для
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струнного оркестру. «...музичний зміст <...> творів втілює той світлий
оптимізм, котрим його музика завжди приваблювала широкі кола слухачів»
[235, с. 12].
Стилістичні нариси в творчості І. Карабиця розглядає В. Задерацький в
роботі «Замітки про стиль та поетику інструментальних творів Івана
Карабиця», який наголошує на тому, що музика І. Карабиця досягає рівня
«самоцінності». Це означає, що: «... її недоцільно порівнювати ні з чиєю
іншою за критеріями інтонаційної опуклості, фактурної вишуканості...
досконалості оркестровки і форми, часопросторової організації руху та ін.»
[121, с. 46]. Музикознавець підкреслює, що художня новизна І. Карабицяхудожника розкривається у семантичному полі, у смислових структурах його
творів. Аналізуючи Концерт для оркестру № 3 «Голосіння» та «П’ять
музичних

моментів»

для

фортепіано

з

оркестром,

В. Задерацький

справедливо визначає їх як показові, що мають стати «ключем» до розуміння
стилю І. Карабиця. Автор відмічає в творах опору на мелос, використання
сонорики, політембральну лініарність.
Продовжуючи спостереження щодо впливів на стиль творчості
І. Карабиця, Л. Кияновська в статті «Стиль Івана Карабиця» висвітлює
індивідуальні риси, які притаманні стилю І. Карабиця, його життєві
установки та позиції, школу, як генезовий індикатор композиторського
професіоналізму, а в подальшому творчої індивідуальності. Авторка
зосередила

увагу

на

неофольклорних

витоках

та

необарокових

та

нововіденських принципах творчості митця [152].
Аналізуючи наукові рефлексії фортепіанної спадщини як предмету
пропонованого дослідження, треба відзначити, що фортепіанні твори
складають вагомий пласт до пізнання феноменології композиторського
стилю І. Карабиця як змістовної категорії, що увиразнює його унікальну
особистість в українській культурі ХХ століття та універсальність
звукообразного мислення. Втім, наукові статті, що присвячені окремим

70

фортепіанним творам, надають загальне уявлення про фортепіанний стиль
композитора як його творчої лабораторії.
Першим, хто звернув увагу на фортепіанну спадщину І. Карабиця у
радянському науковому просторі став В. Клин (1989). Огляд музикознавця у
монографії «Українська радянська фортепіанна музика» [153] свідчить про
широке коло звукообразних втілень, яке відображає орієнтацію митця у циклі
«24 прелюдії» для фортепіано на три художні пласти: народне-музичне
мислення та фольклорну жанровість, присутність стилістичних витоків
музичної

мови

ретроспективного

західноєвропейських
принципу

та

композиторів,

особливості

стилів,

що
що

дає

циклу

паралельно

співіснують з академічною музикою (джаз, поп-музика). Дослідник вказує на
наявність у циклі жанрових орієнтирів (новел, веснянок і т.д.), речитацій,
антифонності, остинатності, бахівської лінеарності.
Цикл «24 прелюдії» для фортепіано отримав ще декілька наукових
інтерпретацій у ХХІ столітті. Так, наприклад, І. Савчук розглядає «24
прелюдії» в аспекті екзистенціальної гри [278] (2003), яка виступає в ролі
постійного оновлення жанрового зрізу та різностилістичних пошуків. Автор
поділяє цикл на групи за образно-художнім значенням: 1 – №№ 1, 9, 15, 22 –
«герой живе наче у власному світі, світі нездійсненних надій та сподівань»
[278, с. 129]; 2 – №№ 3, 7, 14, 16 «де герой шукає свої рефлексії в
екстравертивному світі» [278, с. 130]; 3 – №№ 12, 18, що свідчать про
авторську рефлексію від «спілкування» з середовищем, що не розуміє і не
намагається зрозуміти майстра» [там само]; 4 – №№ 4, 5, 10, 13, 17, 19, 22,
дана група наче «втілює віру майстра в переможність вічних цінностей» [там
само]; 5 – №№ 2, 6, 8, 11, 20, 23, 24 – «багатогранна група, піддана
інтенсивному розвитку» [там само]. «Вагомо можно константувати про
глибинне відтворення митцем сфери власних емоцій, де екзальтованість,
невротичність драматургічної колізії і є безпосереднім, прямим втіленням
психорефлексії майстра, емоційно тонкого та ранимого» [278, с. 134].
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С. Мірошниченко у статті «Циклічність фортепіанних прелюдій Івана
Карабиця» розглядає твір з позицій тонального плану, за жанровими та
темповими, метричними ознаками, які впливають на внутрішню драматургію
всього твору [219] (2003). Не дивлячись на те, що автором розглянуто лише
тональність, жанр, темп і ритм, у висновках праці присутні: інтонаційний,
ритмічний та мотивний рівні. Автор стверджує «Досить більш докладно
проаналізувати кожний з компонентів та їх взаємодію, щоб все це стало
зовсім очевидним» [219, с. 147]. Не зовсім погоджуємось з автором цих
рядків, оскільки все-таки менш цікавим стає метричний рівень, який
детально описаний. Навпаки, інтонаційний, ритмічний та мотивний рівні
привертають найбільшої уваги, оскільки вони допомагають осмислити
семантичне навантаження як в кожній окремій прелюдії, так і в цілому циклі,
що ми й будемо робити у другому розділі даного дослідження.
І. Ягодзинська, звертаючись до «24 прелюдії», пропонує відмінну від
І. Савчука типологію образного спектру, що поділений на 5 семантичних
сфер [378] (2003). 1 – натхненна лірика (№№ 1, 9, 14, 15, 22); 2 –
імпрессіонізм (№№ 3, 7, 14, 16); 3 – трагедія (№№ 12, 18); 4 – переможність
(№№ 4, 5, 10, 13, 17, 19, 21); 5 – величність і непорушність (№№ 2, 6, 8, 11,
14, 20, 23, 24). При цьому авторка зауважує, що в останній групі паралельно
розвиваються пов’язані між собою семантичні елементи: сарказм, іронія,
дисонантність світу людини [там само, с. 150]. Для більш ретельного аналізу
авторка обирає останні прелюдії з циклу №№ 20, 22, 21, 24.
А. Ляхович у роботі «24 прелюдії Івана Карабиця як енциклопедія
музики ХХ століття» вказує, що саме цикл І. Карабиця стає полем діалогу з
фондом музики ХХ століття. «У циклі прелюдій Карабиця відображені всі
основні традиції ХХ століття, крім серіалізму й більш радикальних форм
авангарду» [198, с. 78]. У розвиток думки А. Ляховича, який визначив
фортепіанний цикл як енциклопедію музики ХХ століття (2015), вважаємо,
що мовні особливості стилю та поетики циклу І. Карабиця складають
насамперед енциклопедію творчості митця.
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Особливості музичної мови Сонати для фортепіано в контексті
феномену «шістдесятництва» виявляє Є. Харченко [342] (2005). Авторка
відзначає майстерність молодого композитора у створенні великого шару
музичного матеріалу з невеликого лаконічного інтонаційного «зерна», що
вказує на симфонічне мислення митця [там само, с. 252]. Характерною рисою
Сонати стає утотожнення двох образних сфер – людини та навколишнього
світу. Дослідниця звертає увагу на вплив у Сонаті музики Б. Лятошинського
та О. Скрябіна, застосування нових ладо-гармонічних засобів музичної
виразності, які були характерними для 60-х років.
Другою музикознавчою інтерпретацією циклу «Прелюдія та токата»
стала стаття О. Бондаренко, оскільки її робота вийшла друком у 2015 році
[26]9. Вивчаючи історію створення циклу, авторка характеризує його
виконавську специфіку, аналізуючи дві версії, створені українськими
піаністами

Б. Деменком

та

О. Копелюком.

З

приводу

виконавських

труднощів, дослідниця доводить наступне: «На думку фахівців, фортепіанна
музика І. Карабиця висуває дуже серйозні вимоги до виконавця. <...> Все це
вимагає неординарно розвиненого слуху, гострого метроритмічного відчуття,
великого технічного потенціалу, поряд з відчуттям новизни в трактуванні
ладогармонічних відносин, тембрової барвистості роялю та умінням гнучко
управляти часовими процесами в розгортанні виконавської форми» [26,
с. 57]. Наведена цитата свідчить про сучасний напрям «карабицезнавства» –
виконавську інтерпретацію творчої спадщини, видатного митця української
культури ХХ століття, пропаганда якої складає надзавдання автора
пропонованої дисертації.
Лише вісім рядків присвячено одному з цікавих творів раннього етапу
творчості молодого І. Карабиця – Сонатині для фортепіано, Г. Єрмаковою, в
її монографії [114] (1983). Аналізуючи першу сонату для віолончелі та
фортепіано, дослідниця відмічає спільні риси між цими двома творами, в
яких композитор ніби «боїться» вийти за межі відкритої емоційності.
9

Першопослідником циклу є автор даного дослідження, друкована версія статті вийшла у 2014 році [168].
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Провідною ідеєю в творі визначається істинна краса, яка передана тонкою
лірикою у поєднанні з загостреними образами на staccato: «сфера тендітногорафінованого ліризмудоповнюється розповідними, задумливими епізодами з
романтичними

“замовчуваннями”,

“недомовленістю”,

які

природньо

“лягають” на загальний ліричний контекст» [114, с. 11].
На сьогоднішній день у музикознавстві існує лише одна спроба
дослідження циклу «П’яти мініатюр» молодим музикознавцем, дослідницею
симфонічних творів композитора – О. Гурковою. В роботі «Магія числа «5» у
П’яти мініатюрах для фортепіано Івана Карабиця» вона розглядає цей твір з
позицій проблем нумерології числа “5” за Фен-Шуєм та іншими культурами,
як знаково-«містичного» у творчості І. Карабиця [89].
Нажаль, розгорнутого аналізу не набув і перший монументальний твір
композитора Концерт № 1 для фортепіано з оркестром. Г. Єрмакова надає
читачеві лише його загальну характеристику [114] (1983). Авторка виявляє
головну рису концерту – її емоційну напругу та вибуховість. Вона визначає
драматургію твору, що будується на взіємодії ліричного, драматичного та
епічного: «...Йому пощастило розв’язати і більш складне завдання –
розгорнути конфлікт у часі, зробити його центром концепції (прихованим і
очевидним), до якого стягуються і від якого розкриваються всі драматичні
лінії твору» [114, с. 12]. При цьому у загальній характеристиці дослідниця
дає і негативну оцінку концерту: «Якщо в цілому композитор зумів пов’язати
і привести до єдиності драматургічні лінії, то в деяких моментах часте
зміщення

планів

викликає

відчуття

строкатості,

мозаїчності,

іноді

невмотивованості. Це стосується також використання прийому раптового
зриву під час кульмінації з наступним різким зсувом до контрастної сфери:
через

часте

використання

знижується

дієвість

такого

сильного

драматургічного засобу» [там само, сс. 12-13].
Більш розгорнутого опису Г. Єрмаковою у її монографії набув Другий
концерт для фортепіано з оркестром [114] (1983). Авторка бачить близкість
Другого концерту до Першого у перетинанні драматичної, ліричної та
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епічної сфери: «Передусім його вигідно вирізняє концепційна єдність: тут
менше контрастних образних сфер, проте жодна з них не випадає з
загального драматургічного плану. <...> образні сфери існують у стрункій
системі причинно-наслідкових зв’язків» [114, с. 13]. Г. Єрмакова вказує, що
фортепіанна фактура у концерті стала більш поліфонічною та пластичнішою.
Фрагментарне наукове спостереження «П’яти музичних моментів» для
фортепіано з оркестром набуло у інтерпретаціях чотирьох дослідників та
одного, більш повного за своїм змістом. В. Задерацький, аналізуючи
стилістичну ситуацію Концерту № 3 «Голосіння», де визначає її спільність з
концепційним задумом «П’яти музичних моментів», вказуючи лише на
різницю у масштабі відносно лаконічних форм [121] (2003): «Взагалі,
почуття пропорцій форми, почуття музичного часу у Карабиця надзвичайно
загострене. Це безпомилкове відчуття тимчасового масштабу форми, її
пропорцій і розподілу в ній “інтонаційних подій” – найсильніша сторона його
мислення» [121, с. 56]. Автор наголошує на тому, що всі моменти
підпорядковані принципу золотого перетину, та аналізуючи твір, надає
наглядну синтаксичну систему. Евристичність його нарису, на наш погляд,
полягає у визначенні принципу формотворення та мислення у творі, яку він
називає «континуальною еволюцією». «Суть його – в постійному оновленні
матеріалу в умовах плинної та монолітної форми. Це оновлення може
базуватися на постійно діючому ефекті контрасту. <...> Вона в корені
відмінна від відомої контрастно-складової форми, бо передбачається
можливість множинного контрасту і безперервної плинності» [121, с. 57].
О. Маркова у статті «Твори Івана Карабиця у стильовій симультанності
української музичної культури кінця ХХ – початку ХХІ століття» [207]
(2003) віднаходить у інтервалах вертикальної та горизонтальної проекції
«П’яти музичних моментів» зв’язки не тільки з музичною стилістикою
В. Сильвестрова, але й О. Скрябіна, О. Мессіана та Б. Бартока. На її думку:
«Українська музична ментальність внеском ретроромантичних прелюдій і
“Музичних моментів” І. Карабиця заклала культурний грунт вступаючого у
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свої права третього тисячоліття безмежну довіру до зробленого й
осмисленого людством...» [207, с. 75].
С. Тарасюк пропонує у роботі «П’ять музичних моментів» І.Карабиця:
особливості жанру, тематизму, композиції» [322] (2010) ще один з аспектів
музикознавчого вивчення «П’яти музичних моментів» з позицій особливості
жанру, тематизму та композиції. Зазначемо, що авторка не наголошує на
тому, що «П’ять музичних моментів» і є власне Третім фортепіанним
концертом, лише давши причетність «моментів» до концертного жанру:
«Останнім твором в цьому жанрі став концерт для камерного (курсив мій
О.К.) оркестру та фортепіано» [322, с. 72]. Дискусійним питанням стало
дивне визначення авторкою складу оркестру як камерного. Не погодимось з
С. Тарасюк, оскільки твір все ж таки написаний для повного складу
симфонічного оркестру. Дослідниця трактує зміст твору в аспекті взаємодії
двох сил – Я і ворожий Світ та простежує в ньому необарокову лінію.
Лірико-романтичний аспект простежено у другому та четвертому моменті.
Твір поділено дослідницею на два мікроцикли: перший – І та ІІ частини;
другий – ІІІ, ІV та V. При цьому перший момент – моторного тематизму –
випромінює романтичний порив; другий перемикає увагу на лірикосуб’єктивну сферу; третій містить «зле скерцо»; четвертий занурює у
внутрішній світ людини; п’ятий має взаємодію хвильової будови з різкими
змінами двох сил [322, с. 75].
Останній (за часом створення) науковий погляд на «П’ять музичних
моментів» належить Л. Кияновській [151] (2017). В своїй монографії
дослідниця одразу наголошує на великих спостережувальних труднощах:
«Коли вслуховуєшся у цей вельми своєрідний цикл і намагаєшся логічно
укласти його концепцію до жанрового визначення, то виявляється, що це
доволі складно зробити, бо музика залишає більше питань, аніж дає на них
відповідей» [151, с. 212]. На відміну від В. Задерацького, Л. Кияновська
визначає ланцюг моментів через контрастно-складову форму. Авторку
непокоїть факт обрання саме «моменту», бо як жанрово-структурна модель
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він має бути і значно коротшим і більш ескізним. «Який глибинний сенс
Карабиць вклав у жанрове визначення “моменту”? <...> Тут йому теж йшлося
про якусь особливу символіку назви, важливий підтекст, який має зрозуміти і
виконавець і слухач» [151, с. 213]. У Першому моменті авторка просліджує
жанрові ознаки скерцо та токати, у другому – складну сув’язь жанрових
алегорій: романтична патетика, пісенна лірика, віртуозна концертність
сольного фортепіано, у третьому – скерцо, токати, інтермецо, у четвертому –
пасторальне інтермецо, у якому момент ніби перегукується з «Музикою з
Вотерсайду», у фіналі синтезуються в єдиний жгут всі фрагменти частин
[151, сс. 214-218].
В монографії Л. Кияновської «Сад пісень Івана Карабиця» (2017)
містяться деякі спостереження стосовно фортепіанних творів митця. Так, у
Варіаціях для фортепіано авторка відмічає глибинні питомі риси стилю
І. Карабиця, які будуть мати несподіване продовження в майбутньому:
наявність «квазі-серії» і 9 варіацій у структурі, що об’єднана наскрізним
розвитком;

інверсії,

ракоходу,

перестановки

сегментів,

виразного

контрапункту у бароковій системі фігур passus duriusculus («суровий хід»)
[151, с. 94-96].
У Сонаті для фортепіано Л. Кияновська відмічає «емансипацію
дисонансу»,

радикальне

оновлення

музичної

мови,

демонстрацію

інноваційного типу мислення [151, с. 96]. Нанизування контрастних епізодів,
як головного принципу в сонаті, дає змогу відчути принципи фантазії та
поемності. Соната, за словами авторки, «тяжіє до трагічних експріоністичних
колізій» [151, с. 96]. Як визначає музикознавець, такі ж принципи будуть
притаманні й Сонатині для фортепіано, але що її відрізняє від Сонати –
прозоріший, класичніший врівноважений образний зміст: «У Сонатині
яскравіше проступають ті риси його індивідуального стилю, що стануть
згодом його розпізнавальними знаками: колористичність музичної тканини,
особливе відчуття барви звуку, комбінації співзвуч, переплетення фактурних
ліній, розмаїті прийоми, які створюють “підсвічування”, “мерехтіння”,
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“блимання” звуку, ущільнення чи розрідження фортепіанногo простору»
[151, с. 98].
Цикл «Прелюдія та токата» аналізується Л. Кияновською як єдність
«руху–простору»,

«імпровізаційності–організованості»

[151,

с. 100].

Дослідниця трактує музичну мову циклу як модерну з урахуванням прийомів
барокового інструменталізму (барокові фігури interrogatio). Прелюдія, у
визначенні дослідниці, стає передгрою, ілюзією. А в токаті вказується на
досить цікавий факт: «Лапідарно втілена композитором алегорія неухильного
фатуму Хроносу виявляє його особливий талант – відшукати для своїх
задумів прийоми й ефекти, позначені кінематографічною зримістю, що в
майбутньому приведе до жанру кіномузики» [151, с. 101]. Крім того,
характерними відтінками жанру є: безупинна a la perpetuum mobile,
пасакальне фугато, своєрідний «бій курантів» – ударів опівночі, що
розганяють шабаш відьом [там само].
Проведений аналіз історіографічних джерел довів наявність існуючих
певних матеріалів у різних наукових жанрах (від інтерв’ю до дисертацій),
однак в них відсутня системна оцінка і ґрунтовность в моделюванні
життєтворчості митця як феноменологічного явища в музичній культурі
України останньої третини ХХ–початку ХХІ століть. (Можливо, пройшло не
так багато часу для того, щоб музикознавство виробило таку концепцію).
Подальший виклад дисертаційного матеріалу скеровано досвідом автора
роботи як одного з першовиконавців фортепіанних творів І. Карабиця на
досягнення поставленої мети.
Висновки до Розділу 1
Досвід пізнання фортепіанного стилю Івана Карабиця обумовлений
практичною діяльністю автора дисертації як концертуючого піаніста: багато
фортепіанних творів композитора отримали апробацію у його виконавській
та науковій діяльності. Уявлення про композитора та його спадщину в
останнє десятиріччя постійно оновлюються, живляться новими подіями,
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інтерес виконавців до його спадщини невпинно зростає. Однак у
вітчизняному музикознавстві не було запропоновано таку засадничу
установку наукового обґрунтування композиторського стилю І. Карабиця,
яким є феноменологічний підхід. Можливості цього методу будуть
апробовані у наступних розділах.
Актуалізацію феноменологічного методу пізнання засвідчують різні
позиції (когнітивні установки), які стосуються того, хто є суб’єктом
творчості «композитор – виконавець – дослідник»:
 феноменологія особистості композитора – унікальна обумовленість
життєтворчості гено- і психотипом людини-митця;
 виконавська феноменологія – орієнтація суб’єкта творчості (виконавця)
на чуттєвий контакт з інструментом (відтворення звукового образу
фортепіано), залежність технології звуковибудування його професійного
досвіду музикування, інших мистецьких впливів;
 дослідницька

феноменологія

(моделювання

принципів

композиторського мислення) – погляд на композиторський стиль як
феноменальне багатовекторне явище, яке живе за законами відкритої
системи.
Пропоновані рівні виявлення феноменології творчості зафіксовані в
артефактах

(нотний

архів

композитора,

аудіо-та відеозаписи

різних

виконавців), мають забезпечити розгляд композиторського стилю через його
еволюцію (див. розділи 2, 3).
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РОЗДІЛ 2
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ТИПОЛОГІЯ
ЖАНРІВ ЯКЧИННИКА КОМПОЗИТОРСЬКОГО СТИЛЮ
2.1 Духовні координати творчих поколінь – Б. Лятошинський
І. Карабиць в становленні раннього періоду творчочості
В роки навчання в музичному училищі Іван Карабиць з великою
цікавістю вивчав твори Б. М. Лятошинського, знаходячи в них відгук чогось
свого, того, що згодом сам буде втілювати в своїй творчості. Молодого митця
вражала експресивність тематичного матеріалу творів, його філософська
глибина та насиченість. Звичайно, що саме музика Б. М. Лятошинського
надала поштовх для художньо-стильового формування молодого митця.
У 1922 році піаніст та композитор В. Грудін сказав молодому
музикантові І. Белзі, який мав намір серйозно займатися композицією: «Якщо
ви потрапите до Лятошинського, це буде велике щастя для Вас» [32, c. 5].
Таке щастя очікувало й на молодого І. Карабиця:
Особистість Б. Лятошинського мала великий вплив на студентів. З під
його «крила» українське музичне мистецтво отримало чимало яскравих,
обдарованих композиторів, серед яких: І. Шамо, Л. Грабовський, М. Полоз,
М. Фролов, О. Канерштейн, Р. Верещагін, Ю. Щуровський, Г. Таранов,
В. Годзяцький, Є. Станкович, В. Сильвестров, Ю. Іщенко, Л. Дичко. Їх імена
міцно увійшли в історію української музики другої половини ХХ ст. Це
свідчить про те, що Борис Миколайович був наділений не лише
композиторським, але й унікальним педагогічним даром.
Б. Лятошинського справедливо вважають засновником українського
симфонізму ХХ століття, для якого він став принципом творчого
світобачення та композиторського мислення. Симфонізм простежується не
лише у симфоніях, але й на всіх рівнях драматургії майже кожного його
твору. Це, перш за все, монументальність авторського задуму, безперервність
розгортання сюжетно-ідейної картини твору, філософське узагальнення та
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обґрунтування в системі образного перетворення тематичного матеріалу.
Тому жанром, який став домінуючим в творчості Б. Лятошинського, була
саме симфонія.
Молодий І. Карабиць прийшов в клас вже зрілого художника, який
закінчував працювати над своєю Четвертою симфонією, узагальнював та
підсумовував свої творчі погляди та багаторічні надбання.
Б. Лятошинський почав вести клас композиції в консерваторії з 1922
року. Зі спогадів його вихованців різних років відомо, що професор ніколи не
поділяв своїх студентів на групи улюбленців або навпаки. Така позиція була
його педагогічним кредо. Борис Миколайович давав професійну, класичну
базу композиторської освіти кожному студенту. Одним із головних своїх
завдань в заняттях зі студентами Б. Лятошинський вважав набуття ними
міцних знань з теорії та поліфонії. Пріоритетами в його заняттях було
навчання

гармонії,

завдання

з

гармонізації

басу

різної

стильової

спрямованості; особлива увага при гармонізації приділялась створенню
виразного верхнього голосу та рухливості середніх голосів. Б. Лятошинський
завжди знайомив своїх учнів із зарубіжною музикою, обґрунтовував стильові
аспекти творчості Шумана, Вагнера, Онеггера, Шенберга, Берга, Бартока.
Велике значення для навчання мало також простеження основних
композиторських «віх» російської музики ХІХ та ХХ ст.: Глінка, РимськийКорсаков, Скрябін, Чайковський, Прокоф’єв, Стравінський, Мясковський.
Однак, як зазначає І. Белза, один з перших вихованців Бориса Миколайовича,
він ніколи не нав’язував учням свій власний смак. Важливо зазначити, що
Б. Лятошинський ніколи не показував, а тим паче не робив аналізу своїх
творів. Проте студенти завжди знайомились з його надрукованими творами
за межами класу, на прем’єрних вечорах та в гостинному домі учителя [32].
Учні

класу

Б. Лятошинського

не

раз

зазначали

прихильність

Б. Лятошинського до творчості О. Скрябіна. І це не дивно: творчі принципи
О. Скрябіна дуже були близькими українському композитору та знаходили у
нього певний відгук. Це можна знайти в ранній творчості українського
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митця, у фортепіанних п’єсах 1910-1924 років (вальс № 1, мазурка № 1,
мазурка № 2, скерцо, мазурка № 3, вальс № 2, прелюдія gis-moll, соната № 1).
Всі десять сонат О. Скрябіна детально аналізувалися Б. Лятошинським
на уроках. Досить часто він наводив приклади з різних симфонічних творів
Скрябіна. Ця музика була для Б. Лятошинського своєрідним еталоном, на цей
орієнтир його спрямував вчитель Рейндгольд Глієр.
В класі Р. Глієра Б. Лятошинський засвоїв принципи формотворення та
ладоінтонаційних принципів О. Скрябіна і передавав їх своїм учням. Так
формувалася композиторська школа як тип культурної традиції, де
результати накопичуються, зберігаються, оновлюються та реалізуються
новими поколіннями. Як відзначає Ж. Дедусенко, «Школа – складний
структурований організм (система), в якому формується та удосконалюється
професіоналізм, що залучає особистість до колективного досвіду і до самої
себе, до світу звуків як до іншої реальності» [95, с. 8] і виявляє в ній три
фунції: накопичення (формування спадку, забезпечення колективної пам’яті),
систематизація (єдина мова спілкування, наступність поколінь та сфера
духовно-практичної діяльності) та формалізація (дидактична функція)
(передавання набутого досвіду в системі «учитель-учень») [95, с. 7-8].
Визначимо «родовід» школи Лятошинський-Карабиць на схемі:
Іван Карабиць (1945-2002)
Борис Лятошинський (1895-1968)
Рейнгольд Глієр (1875-1956)
Сергій Танєєв (1856-1915)
Петро Чайковський (1840-1893)
Успадкування

традицій

школи

Б. Лятошинського

йде

від

П. Чайковського та А. Рубінштейна. І. Карабиць йшов шляхом узагальнення
досвіду школи Б. Лятошинського та поряд з цим сформував індивідуальний
стиль, який репрезентує його у смислових категоріях національної творчості.
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Велику повагу у спадкуванні композиторської школи Б. Лятошинського
можна відчути в рядках одного з інтерв’ю ще молодого Івана Карабиця: «Ще
в училищі я глибоко вивчав музику Лятошинського, особливо захоплювався
його хорами і симфоніями. Творчість його була близька й зрозуміла для
мене, відповідала моїм внутрішнім нахилам. Ось чому потрапити у його
педагогічний клас було для мене великим щастям. Лятошинський був не
лише великим композитором, але і вольовою, яскравою особистістю,
спілкування з ним приносило велику радість і мало велике значення для мого
художнього формування. Особливо важливим, гадаю, було те, що Борис
Миколайович учив нас серйозному ставленню до мистецтва, він виховував в
нас високе почуття відповідальності за все, що ми творимо» [34, c. 61].
Іван Карабиць і у власній творчості, і в педагогіці розвивав естетичні
принципи свого вчителя. Цікавим є і той факт, що внутрішні світи
Б. Лятошинського і І. Карабиця збігалися, слугуючи своєрідним дзеркалом
одне одному. Вони обидва були завжди строгими та стриманими на вигляд і
в своїх емоціях, однак внутрішній світ митців свідчив про те, що вони були
натурами романтичного типу, мрійливими, схильними до опоетизування
почуттів. Тому кожен твір обох митців – вчителя та учня – забарвлений
емоційністю, що зумовлена напруженим внутрішнім духовним життям.
Велика увага приділялась інструментовці твору. І. Карабиць зазначав,
що одним з головних засобів виразності творів його вчителя був тембральний
колорит звучання. Цей прийом І. Карабиць успадкує від свого вчителя, і в
подальшому саме метод тембрової поліфонії стане провідним фактором
мислення композитора.
До-мажорна прелюдія Івана Карабиця, яка розпочинає цикл «24
прелюдії» для фортепіано, була написана на першому курсі навчання в
консерваторії та стала основою майбутнього масштабного циклу.
Важливим був і той факт, що поштовх до написання прелюдій надав
саме Б. Лятошинський, який, як відомо, також писав прелюдії. Ідея створення
п’єс цього жанру у Б. Лятошинського йшла, в першу чергу, від образів війни,
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завдяки чому його творам притаманні епічні роздуми, драматизація
інтонаційних комплексів, поліфонізація музичної тканини. Слід відзначити,
що і Б. Лятошинський, і І. Карабиць були чудовими піаністами, завдяки чому
жанр прелюдії в їх композиторських майстернях відзначений широким
спектром художніх та технічних прийомів.
Перший

період

творчості

Івана

Карабиця

характеризує

процес

становлення його як композитора. Однак, на жаль, період навчання в класі
Б. Лятошинського був нетривалим. І. Карабиць дуже уважно вслуховувався в
звукову атмосферу творів його сучасників, з великою допитливістю
цікавився новими композиційними техніками, хоча вони, на той час,
піддавалися дуже різкій критиці. Однак для І. Карабиця важливо було не
стільки наслідування, скільки власне обізнаність в цих сферах.
Перші твори, що були написані в класі Б. Лятошинського несуть
двоїстий характер. По-перше, в них вже прослідковується «мова» молодого
композитора, інтонаційний тон висловлювання. По-друге, відчувається вплив
майстра Б. Лятошинського. Перші зразки належать до сфери камерноінструментальної музики. Серед улюбених інструментів, окрім фортепіано, у
І. Карабиця була флейта. Поєднання цих двох інструментів на рівні
образного змісту, паритетності партій та інтонаційного врівноваження
відчувається у його Скерцо для флейти та фортепіано. Камерноінструментальну

гілку

цього

періоду

продовжує

досить

розгорнуте

Концертино для кларнету та фортепіано. Слід зауважити, що ця п’єса за
життя

композитора

не

була

надрукована

та

популяризована

серед

кларнетистів. Однак через п’ятнадцять років Карабиць напише досить
популярну п’єсу, викладену у джазовій манері «Диско-хоровод», яка міцно
увійде до кларнетової репертуарної скарбнички (згодом автор зробить також
версію для кларнету та оркестру).
Фортепіанна музика раннього періоду творчості (1964-1968), яка
представлена Сонатою, Варіаціями, Прелюдією та циклом «Прелюдія та
токата» була написана під керівництвом Б. Лятошинського.
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Фортепіанний цикл «Прелюдія та токата» вперше був виконаний самим
композитором на концерті студентів кафедри композиції. І хоча цей твір
відкриває творчий шлях композитора, але в ньому вже відчувається
стилістичний напрямок та перспективність музичної мови майбутніх творів,
чітко простежується головна ідея і логіка становлення та розвитку
тематичного матеріалу.
Могутній авторитет вчителя Б. Лятошинського та надзвичайна довіра
учня Івана Карабиця щодо рекомендацій та порад відклали великий відбиток
на його становлення як музиканта. Гуманістичні принципи свого вчителя
І. Карабиць не тільки підтримував, але й успадкував, реалізовуючи їх у
своєму житті. Чесність, людяність, щирість і широта почуттів та справжня
любов до людей, властиві Б. Лятошинському, були й провідними цінностями
й для І. Карабиця. Морально-етичний погляд на життя обумовив і
формування найкращих рис їх духовної діяльності.
У своїй статті «Ми не встигли сказати, що ми його любили...»
Н. Герасимова-Персидська пише: «У Бориса Миколайовича були різні учні,
безумовно віддані йому. Але якщо говорити про суто персональні, особисті
риси, то є багато спільного між Вчителем і саме цим учнем – у стриманості,
певній

суворості,

у

високому

почутті

обов’язку,

в

прихованому

специфічному гуморі, у дещо скептичному ставленні до світу» [227, с. 32].
Музична аура творів Б. Лятошинського та І. Карабиця випромінює
відвертий, щирий, емоційний характер. Їх музика природним чином доносить
до слухачів різні емоційні стани: мрійливо-романтичну піднесеність,
драматизацію образної сфери, динамічну образну напруженість. І. Карабиць
йде шляхом свого вчителя, і за таке нетривале творче життя репрезентує
майже всецільне жанрове охоплення. І. Карабиця також відрізняло те, що він
торкався тих жанрів, в яких не працював Б. Лятошинський. Це низка
вокально-симфонічних творів, твори для естрадного оркестру та в жанрі
естрадних вокальних творів.
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Б. Лятошинський та І. Карабиць ознаменували тип філософського
узагальнення як і в житті, так і в своїй творчості. Особливо це відчувається в
симфонічних творах. Відкриту ідею філософії Г. Сковороди, Карабиць
розкриває вже у ранньому своєму концерті для хору, солістів та
симфонічного оркестру «Сад Божественних пісень» (1971).
Про близькість творчих типів Б. Лятошинського та І. Карабиця також
свідчить інтерес митців до поліфонічного мислення. Поліфонія у І. Карабиця,
як і у його вчителя дисонантно загострена. Завдяки цьому принципу,
багатоголосся впливає на процес формотворення твору та стає головним
засобом виразності та динамізацією всього процесу.
Підсумовуючи аналітичні спостереження, слід вказати на спадкоємний
зв’язок між творчими методами Івана Карабиця та Бориса Лятошинського.
Вони полягають, насамперед: у жанровому підході (відсутність обмеження
певними жанровими моделями); у формотворчості (відчуття часового
простору композиції); у врівноваженості драматургічного процесу.
Оскільки Б. Лятошинський, насамперед, для своїх учнів був «Вчителем
життя», це позначилось і в портреті І. Карабиця – людини, яка була
справжнім інтелігентом. «Музична філософія» як увиразнення Всесвіту стає
показовою ознакою творів та обличчям яскравої індивідуальності Карабицямитця.
2.1.1 Соната, Сонатина, Варіації, Цикл «Прелюдія та токата»
(1964-1967), Варіація на тему Б. Лятошинського (1968-69) у контексті
мистецького руху шістдесятників
Після повернення з армії для молодого композитора починається період
творчого становлення та формування. Початок 1960-х років ознаменований
добою «відлиги», однак авангардне мистецтво було під забороною. Політика
тоталітарного

режиму

вказувала

на

необхідність

створювати

твори

мистецтва, які були б доступні народові. Гострій гнівній критиці піддавалась
третя симфонія Б. Лятошинського. Культура і мистецтво залишалися під
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жорстким

партійно-державним

контролем.

Молодим

композиторам

доводилося таємно організовувати творчі зустрічі, на яких вони могли
аналізувати західноєвропейські тенденції сучасних музичних композицій, з
великим інтересом і захопленням освоювати нові техніки композиторського
письма. Таким чином, у 1960-ті роки процес музичної творчості для
українців розділився на офіційне і неофіційне «існування». Є. Харченко
відмічає, що цей період був унікальним шансом творчої молоді створити
новий інтелектуальний потенціал, розширити національний колорит своїх
творів «сміливими» (тоді для радянської України) західними тенденціями.
Такий інтелектуальний вибух, який стався в суспільстві, в подальшому
назвуть «феноменом шістдесятництва» [342].
Іван Карабиць «увійшов» в музичне життя Києва, коли композитори вже
вивчали досягнення Нової Віденської школи. Так, на початку 1960-х років
з’являється легендарна київська композиторська група «Київський авангард»,
яка почала духовне відродження української музики, долучившись до
новітнього руху «другої хвилі» в Західній Європі. До її складу входили
В. Сильвестров, В. Годзяцький, Л. Грабовський, І. Блажков, В. Загорцев,
В. Губа, С. Крутиков, П. Саволкін. Їх творчість викликала певний резонанс
на Заході.
В одному зі своїх інтерв’ю, присвяченому 80-річному ювілею, учасник
«Київського авангарду» Л. Грабовський сказав: «Наша музика в кращому
випадку обговорювалася на дисидентських кухнях та в консерваторських
плітках про “масонську ложу додекафоністів”, не глибше і не ширше» [3], а
на питання, як змінилося життя групи, коли вона отримала деяку
популярність, Леонід Олександрович відповів: «Додекафонію вже визначили
як відмінну рису: хто пише додекафонію, той потенційний ворог радянської
влади, ідеологічний диверсант» [там само]. Можна сказати, що Карабиць
виявився фігурою періоду «переродження», яке знаходилося весь час на межі
співіснування. Слід зауважити, що практично всі студенти і аспіранти
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Б. Лятошинського входили до складу “київського аванграду”, в тому числі й
представники молодшого покоління – Є. Станкович, О. Кива, І. Карабиць.
У 2014 році, з нагоди 70-річчя з дня народження композитора,
видавництво «Музична Україна» випустила збірку фортепіанних творів
І. Карабиця [135], яка стала унікальною для всіх шанувальників творчості
великого майстра. Завдяки цьому випуску виконавці та слухачі мають
можливість оцінити невідомі фортепіанні сторінки митця. До збірки увійшли
всі твори І. Карабиця для фортепіано (окрім циклу «24 прелюдії», який був
виданий ще за життя композитора): Варіації, цикл «Прелюдія та Токата»,
Сонатина,

Соната,

цикл

«П’ять

мініатюр»,

Варіація

на

тему

Б. Лятошинського, п’єси «День за днем» «Елегія» і «Самотність».
Отже, еволюція фортепіанного стилю в контексті життєтворчості
композитора представлена двома етапами. Критеріями розподілення на
певні періоди є: 1) урахування світоглядних настанов та їх зміни;
2) досягнення в інших жанрах, знаменних для митця (наприклад,
ораторія

«Закликання

вогню»

(1970),

або

хоровий

концерт

«Сад

Божественних пісень» на поезію Г. Сковороди (1971).
ЕТАП РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ ми поділяємо на два періоди:
• умовно «учнівський» (1964-1969), коли відбувається становлення
особистості та формування композиторського письма та індивідуального
стилю (Варіації, Соната, Сонатина, цикл «Прелюдія і Токата», «Варіації на
тему Б. Лятошинського», Концерт № 1 для фортепіано з оркестром);
• період ранньої зрілості (1970-1976): Концерт № 2 для фортепіано з
оркестром та цикл «24 прелюдії».
ЕТАП ТВОРЧОЇ ЗРІЛОСТІ (1976-2002) – період розквіту таланту
композитора та вияву універсальності митця та діяча національного виміру:
• період вищої зрілості (1976-1984): Цикл «П'ять мініатюр»,
джазові п’єси ― «Елегія», «День за днем», «Самотність»;
• «перерваний» період (1985-2002) – Концерт № 3 для фортепіано з
оркестром «П'ять музичних моментів» (1999).
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Отже, визначені

нами

етапи

творчості

спонукають до

аналізу

фортепіанного стилю як увиразнення принципів мислення художника.
Зазначимо, що ранню творчість представлено творами, які писав композитор,
навчаючись в консерваторії під керівництвом Б. Лятошинського.
Уже у ранній творчості І. Карабиця простежується композиторський
дар, сформованість світобачення молодого митця. Однак, розглядаючи
фортепіанний доробок в контексті всієї творчої спадщини композитора
І. Карабиця, можна констатувати, що діапазон його фортепіанних творів
здається дещо «звуженим». Поясненням цього слугує факт тяжіння митця
до концептуальних жанрів та форм, що дозволило йому віднайти
універсальний стиль (більшою мірою не камерний, а симфонічний),
незважаючи на те, що сам композитор був чудовим піаністом.
У «діагностиці» раннього фортепіанного стилю І. Карабиця слід
відзначити тяжіння молодого композитора до усталених традицій класикоромантичної музики, що були панівними і для фундаторів української
національної музичної мови. Рання творчість І. Карабиця окреслює свою
належність до композиторської школи Р. Глієра-Б. Лятошинського, тому в
творах відчуваються професійні настанови разом з екпериментаторськими
творчими пошуками молодого митця. Б. Лятошинський помічає у юнака
певний талант, «свіжість» думки і неймовірно тонкий внутрішній світ. У
цей час молодий композитор знайомиться із щойно написаними творами
самого вчителя і його аспірантів. Дуже сильний вплив на нього справили
«Автографи» і «Розриви площин» для фортепіано В. Годзяцького, Перша
соната для фортепіано В. Сильвестрова, чотири інвенції для фортепіано
Л. Грабовського.
В 1964 р. була написана одночастинна Соната для фортепіано, яка
продовжує лінію романтичної сонати, з характерним зануренням у
внутрішній світ людських почуттів. Уже в першому зверненні І. Карабиця до
сонатного

жанру

відчутна

композиторського мислення.

самобутність

його

творчої

манери
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Соната відкривається невеликим вступом (Аllegro moderato), у якому
створюється містична атмосфера. Імпульсивний, протилежний рух голосів,
що викладений шістнадцятими в септово-квінтових співвідношеннях,
створюють відчуття колообігу, що різко переривається інтонаціями сміливих
закликів, які лунають на органному пункті g, потім c (див. Додаток А, № 1).
Головна партія (allegro e espressivo) – спрямована і активна, характеризує
погляд людини на навколишню дійсність. Поєднання інтервальних (тритони,
нони, септими) і ритмічних (дрібних тривалостей із зупинками на великих)
модусів характеризує тему в її зухвалості, зламаності (див. Додаток А, № 2).
Тема Г. П.10 тримається на остинатному триольному тлі в басовому регістрі,
на інтонаціях заклику зі вступу. Вже перше проведення теми відзначено
розробковими рисами (відчувається успадкований композиторський метод
Б. Лятошинського). Змінний розмір (44, 24, 34, 38, 58)11 і динамізація образу
тримають слухача в емоційній напрузі. Зв. П. представляє інтонаційну
секвенцію з теми вступу, викладеною тріолями. Поступово маркуючі мотиви
заспокоюються і приводять в П. П. (moderato), яка, в свою чергу, написана у
тричастинній будові. Це образ далекої, прекрасної та чистої мрії.
Фундаментом в побудові цієї теми є органний пункт на тоні c (див. Додаток
А, № 3). Композитор використовує свій улюблений прийом, коли з поєднання
великих і малих терцій в кожному з голосів гармонічна вертикаль створює
дисонуюче звучання.
Розробка (allegro) представлена вихровими і призивними образами з
вступу. Інтонаційні елементи Г. П. вступають в гострий конфлікт з
остинатними тріолями (див. Додаток А, № 4) . Динамізація такого конфлікту,
будується за секвенційним сходженням, які призводять до кульмінації твору.
Тріолі виписані октавними подвоєннями, задіяний контроктавний регістр.
Другий розділ розробки (meno mosso) відрізняється гострими регістровими
«блуканнями» головної партії і протиставляється темі побічної. Терції, як

10
11

Див. Додаток Е № 1
див. Додаток Е № 2
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інтонаційний атрибут теми в експозиції, переносяться в інше регістрове
співвідношення (між великою і першої октавою – див. Додаток А, № 5). Таке
співвідношення дає інше сприйняття П. П. Грізність, непідступність – ось її
характеристика в образній трансформації. Октавне, а потім дисонансноакордове проведення теми П. П. в нижніх регістрах із заповненням переливів
шістнадцятих створюють похмуру, нестійку картину. Конфлікт двох
основних

образних

сфер

тут

вперше

виявляє

ідею

поглинання,

«перетягування» мрійливості до образу суворої дійсності. Після генеральної
паузи з’являється розбіжний рух голосів шістнадцятими, який походить зі
вступу. Набатними скриками звучать у ритмічному збільшені інтонації
тріольних тривалостей, які поступово відновлюються у вихідну, остинатну
триольну фігуру, яка і знаменує появу теми Г. П. в репризі, яка знову звучить
імпульсивно. Г. П. сприймається в даному драматургічному контексті як
ствердження,

яке

проголошує

переможність.

Внаслідок

цього,

спостерігається скорочена реприза, в якій і здійснюється затвердження
образу жорстокої дійсності над мрійливістю.
Кода (piu mosso) повертає секвенційні триольні сходження по квартоквінтових інтервалах (див. Додаток А, № 6). У ритмічному збільшенні та
октавному подвоєнні, що надають їй маршової зосередженості, звучить тема
Г. П. На органному пункті g потужно звучить призивна тема зі вступу, яка
створює композиційну арку сонатної драматургії.
Таким чином, вже в першому зверненні І. Карабиця до сонатного жанру
відчутна

самобутність

творчої

манери

художника.

Неквапливість

розгортання образів, формування самостійних епізодів в рамках форми,
наявність рис оповідання дозволяють зробити висновок, що молодий автор
створив одночастинну сонату епіко-драматичного типу.
Ще один з перших творів І. Карабиця – Варіації для фортепіано (1964),
де він, як прекрасний піаніст, вирішує розкрити тему варіацій за допомогою
різноманітності фактурних можливостей. Варіації засновані на традиціях
західноєвропейської музики. В цей час молодий композитор захоплюється
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нововіденською школою, знайомиться з музикою А. Веберна, А. Шенберга,
О. Мессіана. Тож, стилістичні риси Варіацій ор. 27 А. Веберна та Варіацій
для скрипки та фортепіано О. Мессіана простежуються і в варіаціях молодого
І. Карабиця.
Тема варіацій (Аndante) написана в техніці додекафонії серійного типу:
від початку і до кінця теми представлені всі 12 звуків у довільному порядку
(див. Додаток А, № 7). Неспішне розгортання теми відкривається
послідовною лінією по звуках зменшеного септакорду (характерній гармонії
для української музики), після чого слідує група інтервальних дисонансів
(м. 2, в. 2, м. 7, зм. 5)12. Саме такі інтервальні поєднання простежуватимуться
і в подальших варіаціях. Подібна інтервальна послідовність, в різних
напрямах,

наділена

різними

ритмічними

фігурами

(тут

гармонічно

поєднуються перебої коротких тривалостей з довгими: восьмі з чвертями і
половинними, синкопи і шістнадцяті) попри те тема наділена вишуканим,
пластичним звучанням. Тему варіацій можна умовно розділити на два
розділи (5 т.+4 т.). Таке «ділення» було характерною структурною рисою в
темах варіацій, сформованою ще в епоху бароко. Перший розділ теми
викладений одноголосно (діапазон f-c2)13, в другому з'являється двоголосся у
рамках данного регістрового діапазону, яке виконується за допомогою
строгого ведення голосів, тобто якщо верхній голос спрямований вниз, то
нижній направлений вгору, і навпаки. Якщо перший розділ починає свій рух
по звуках зм. VII7, то другий – вибудовує свій шлях по визхідному dur 63.
Завершує тему звучний інтервал великої нони, при цьому зазначимо, що у
кожній варіації завершальне співзвуччя буде різним. Структура твору
складається з 8 варіацій з невеликою «темою-резюме» у самому кінці.
I варіація (5 т.+4 т.) викладена в чотириголосому виді. Початковий
інтонаційний зворот основної теми зберігається, однак виписаний на октаву
вище, завдяки чому дає можливість регістрового простору для руху інших

12
13

Див. Додаток Е № 3
Див. Додаток Е № 4
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голосів у фактурі (див. Додаток А, № 8). Ламаність інтервального модусу,
який був представлений в темі, надає слухачеві відчуття внутрішньої
нестійкості

та

хисткості.

Поліфонічна

тканина

створює

гармонічну

вертикаль, на якій можна простежити поєднання малих нонакордів і квартоквінтового акорду з розщепленими тонами по краях.
II варіація (Аllegro moderato 68) – інтонаційні, звивисті ланцюжки теми
викладені в триольному паралельному двоголоссі. Варіація привносить
танцювальну, вальсову атмосферу (див. Додаток А, № 9). Напрочуд
парадоксальною стає мова цієї варіації, композитор крізь всю варіацію
майстерно поєднує по вертикалі консонуючі інтервали (великі і малі
децими), але при цьому горизонтальний рух голосів базується на відтворенні
образу теми, яка сама по собі має дисонуюче звучання. При часто
змінюваному метроритмі (68, 58, 38, 48, 88 при структурі 9 т.+11 т.)
виконавцям дуже важливо відчувати пульсуючу одиницю руху – восьму
тривалість. Відмітимо, що досить часта зміна метроритма буде характерною
рисою і для подальших фортепіанних творів композитора.
III варіація (Аndante) є тотожною початковому вихідному тематичному
образу. Відновлюється неспішний дуольний рух, тема викладена в оберненні
– двоголосно, власне, як це і було в самій заданій темі (див. Додаток А, №
10). Ламаність ліній завдяки інтервально-інтонаційним модусам (м. 7, м. 2,
в. 7,

тритони)

у

верхньому

регістрі

інструменту

надають

варіації

меланхолійного характеру звучання.
IV варіація (Vivo) – тема немов обриває атмосферу кришталевого
передзвону, привносячи різку, пронизливу лінію акордики на sf. Вона
проводиться у великій октаві фортепіано, штрих staccato в темі розкриває
основний, скерцозний характер даної варіації (див. Додаток А, № 11). Як і в
другій варіації, в першому розділі тема звучить в секвенційному сходженні,
це надає розділу більшої екзальтованості. Двократним інтонаційним
повтором наділений і другий розділ. Дисонантність звучання акордів, яка
стає кульмінаційним піком у варіації, підводить до репризи (тричастинна
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форма варіації), в якій тезисно зафіксовані крайні інтонаційні мотиви
першого розділу на органному пункті as - b.
V варіацію по характерним ритмічним фігурам (пунктири з подальшими
зупинками) можна трактувати як Пасакалію (див. Додаток А, № 12). Дух
варіації схожий з образним змістом пасакалії фіналу сонати для скрипки та
фортепіано О. Респігі. В варіації тема проходить в пунктирному ритмі в
октавному збільшенні в каноні (з розходженням у дві чверті між собою).
Композитор також використовує дві хвилі секвенційної будови у розвитку
тематичного матеріалу теми. Другий розділ виникає з ефектом sub.p.
Зіставлення 34 і 24 з sf на останніх восьмих створює враження несподіваних
вибухів. Dur 63 також проводиться в канонічному виді між басовим і
альтовим голосами. Динамізована реприза варіації (piu mosso) також
представлена

у

вигляді

канону,

але

тепер

замість

чистих

октав

використовуються кварто-квінтові акорди.
У VI варіації виявлена специфіка варіювання початкового тематичного
інтонаційного стрижня теми, яка в кінцевому етапі визначає подальший
розвиток самої варіації (див. Додаток А, № 13). Дана специфіка представляє
трансформацію теми в більш дрібні інтонаційні мотиви, кожен з яких
об'єднаний однією смисловою лігою. Змінний розмір (516 і 616) та інтонаційні
перекидання створюють відчуття графічності у виконанні теми. Структура
варіації знову – проста тричастинна форма: A (17 т.) - B (8 т.) - A (16 т.).
Репризі варіації властиві пуантилістичні прийоми фактурного нотування.
У

VII

варіації

(Cantabile)

композитор

наповнює

тему

новим,

романтичним сенсом за рахунок ритмічної видозміни (див. Додаток А, № 14).
Поєднання восьмих, чвертей і половинних змінюється на триольний рух із
зупинками на довгих нотах, таким чином, неспішна мелодія теми набуває
нового семантичного інваріанту. Вводячи ритмічну зміну теми, І. Карабиць
підкреслює її також і новим тембром, схожим до флейтового. Перший розділ
можна розділити на два елементи: флейтовий голос і дисонуючі акорди, які
немов зіставляються з вишуканим флейтовим тембром. Слід сказати, що
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акорди забарвлені в терпкі, напружені тони за рахунок постійного з’єднання
dur 64 (у лівій руці) з квартакордами (у правій). Такому тембровому діалогу
протиставлений

другий

розділ, в

якому

дуже

приглушено

звучать

лейтмотиви основної теми в оберненні і збільшенні (блукання по малих
секундах із стрибком вгору на септиму) на побудованому dur 63 bassoostinato і виписаному органному пункті (е) в теноровому голосі. Фактура
обростає додатковими голосами (октавні втори), що візуально та акустично
нагадує звукову модель фортепіанних творів С. Франка. Поступово секвенція
мотиву призводить до динамізації поєднань двох мінорних гармонічних
тетрахордів (c-moll і f-moll), які розкладені по різних регістрах інструменту.
Тетрахорди, несподівано обриваючись, створюють генеральну паузу, в якій
виникає відчуття підвішеності та застиглості.
VIII варіація (Vivo) є свого роду репризою у структурі всього циклу.
Переломний момент відбувся. Тема у верхньому регістрі інтонаційно
зламана. Знову композитор вибирає звуки початкової теми і виписує їх в
довільному порядку (див. Додаток А, № 15). Мелодія теми немов парить в
оточенні арпеджованних шістнадцятих. Така фактура буде характерною у
виявленні романтичних устремлінь героя-оповідача. Тепер вся тривалість
інтонаційних оборотів первинної теми ототожнена в єдиній ритмічній
одиниці – четвертній з крапкою. Другий розділ варіації будується на
комбінації мелодичних, фактурних елементів, взятих з попередніх варіацій
(№№ 4, 6, 7). Поступове посилення звучності таких елементів в поєднанні
змінних розмірів (68, 98, 716, 516, 916) знову призводить до генеральної паузи.
Цей обрив підхоплює тризвучний органний пункт у нижньому регістрі
інструменту – кода варіаційного циклу (див. Додаток А, № 16). На стихаючій
звуковій хвилі виникає тема хорального складу і вслід за нею лейтінтонації
другого розділу (dur 63), утворюючи таким чином тематичну арку в
варіаційному циклі.
Зазначимо, що варіаційність, як метод буде присутній і в подальшій
творчості композитора.
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Сонатина – ще один яскравий зразок раннього фортепіанного стилю
І. Карабиця (1967). В одночастинній формі розвиваються звукові ідеї
О. Скрябіна і Б. Лятошинського.
Твір відкривається неквапливою, тихою темою Г. П. (Con moto) у розмірі
58 (див. Додаток А, № 17). У ній закладено дві тематичні тези: інтонаційна
ламаність першої (висхідна терція і нона) створює образ заціпеніння, друга –
гротесково-танцювальний з пунктирним ритмом. Композитор використовує
змінні метри 58, 28, 38, 916, 416. Тема Зв.П. (розмір 516) інтонаційно самостійна
з елементами алеаторики. Після генеральної паузи звучить витонченонеспішна тема П. П. (34), побудована на дисонантних комплексах, яка
занурює слухача в стан умиротворення (див. Додаток А, № 18). Їй у відповідь
лунає risposta в нижньому регістрі фортепіано (друга П. П.). П. П. в цілому
представляє собою триразове проведення теми з відповідною риспостою (на
одній і тій самій висоті теми, в 1-й, 2-й і 3-й октаві). Третій раз тема
викладається декламаційно, в різних ритмічних групах (на f, а потім на р).
Генеральна пауза знаменує водорозділ експозиції і розробки.
З тиші народжуються септові переклички гротескового елемента Г. П.,
що відкривають розробку. Її умовно можна розподілити на два розділи:
перший створює напружену ситуацію з перекличок Г. П., в супроводі
стривожених тремоло (див. Додаток А, № 19). Другий (meno mosso) –
розвиває інтонації П. П. на ритмічному остинато в партії лівої руки,
близькою до знаменитої інтонації «Щедрика» (див. Додаток А, № 20).
Кульмінацією Сонатини стає тема П. П., що звучить в октавних подвоєннях у
секундово-тональному зрушенні: f-moll і fis-moll. Однак куди зникла
витонченість і своєрідна боязність теми-образу? Розімкнута регістрово, вона
знаходить відтінок жорсткості, об'ємно і вагомо наступаючи, відтворює
велике драматичне напруження. Інтонаційні lamentо і акцентований ритм
першого елемента Г. П. в діалогових поєднаннях з елементами другої П. П.
завершують розробку. Її кульмінацією є проведення Г. П. в різних регістрах
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фортепіано у дисонуючих поєднаннях. Перерваний елемент другої П. П.
передбачає репризу.
Скорочена реприза (Moderato) – результат драматургії всього твору.
Кода (vivo) будується на зіставленні інтонаційних оборотів П. П. і
гротескного

елемента

Г. П.

Спрямований

рух

дрібних

тривалостей

призводить до останнього проведення другої П. П. в ритмічному оберненні,
стримано, вагомо. Прощальний зліт тритонової інтонації (а-es і b-e) завершує
Сонатину.
Таким чином, стильові ознаки Сонатини виявили: модифікацію
сонатного allеgro, відокремлення розділів форми на самостійні епізоди, що
призвели до одночасності як злитої циклічності, наявність лейттематизма,
оповідну драматургію.
Розглянемо ще один, визначний фортепіанний твір учнівського періоду
І. Карабиця – цикл «Прелюдія та токата» (1967). Жанровий «вибір»
композитора був не випадковим, оскільки «Прелюдія і токата» як малий
цикл був унікальним явищем на території музичної України. Безумовно,
зразки українських токат вже отримали своє життя у творах М. Лисенка,
М. Скорика, Б. Фільц, І. Шамо (який в свою чергу назвав свою прелюдію,
що відкриває цикл «12 прелюдій», токатою). Таку ж жанрову назву
отримала соната № 3 для скрипки і фортепіано (1968) О. Красотова. Отже,
констатуємо, що перший зразок такого циклу в Україні був створений саме
І. Карабицем. Пізніше інші композитори широко використовували барокову
модель циклу, що походила від Й.С. Баха та Г.Ф. Генделя.
Історія виконання цього твору розпочалася відносно недавно. Коли
І. Карабиць був студентом, він сором’язливо підійшов до піаніста,
випускника Київської консерваторії 1965 р. Бориса Деменка14 і подарував
рукопис щойно написаного твору (у вигляді нотного зошита). У І. Карабиця
було велике бажання, щоб піаніст, який почав грати в цей час виключно
14

Нині доктор мистецтвознавства, професор Київської академії культури – популяризатор сучасної
фортепіанної музики, записує CD-диски.
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модернову фортепіанну музику, виконав і його новостворений цикл. Однак
цей твір за своє життя І. Карабиць так і не почув. Б. Деменко не надав
вагомого значення «Прелюдії та токаті», надовго відклавши його. Багато
років «загублений» твір пролежав на полиці шафи. За життя Іван Федорович
ніколи більше не згадував Борису Вадимовичу про свій подарунок.
В інтерв’ю з доктором мистецтвознавства М. Д. Копицею був згаданий
факт щодо подальшої долі циклу: «В 2005 році (коли, на жаль, вже не стало
Івана Карабиця) пролунав телефонний дзвінок. Це був Борис Деменко, який
звернувся до вдови зі словами: “Мар’яно, я так винуватий перед Вами! Я
перебирав усі свої архіви і знайшов цей зошит”. Піаніст відчував, що саме
через його неуважність цикл не став «озвученим» за життя композитора.
Тому, працюючи над черговим записом творів українських композиторів,
Б. Деменко записує цикл І. Карабиця15.
«Прелюдію

і

токату»

неодноразово

виконував

автор

даного

дослідження у різних концертних та конкурсних виступах в Україні, Росії,
Білорусі, Іспанії, Франції. Зауважимо, що велику популярність твір
продовжує здобувати на фортепіанному конкурсі імені І. Карабиця (який
проводився раз у два роки в місті Артемівськ (нині – Бахмут). Отже,
«Прелюдія і токата» хоча належить до ранніх опусів у спадщині І. Карабиця,
однак ясно демонструє основні стильові риси, які будуть притаманні зрілим
творам композитора. В циклі не почуємо вибагливої драматизації образного
змісту, трагедійності, проте простежимо ті риси, які стануть особливо
помітними в подальшій творчості композитора в інших, вже не камерних
жанрах: це – імпровізаційність, мелодична вишуканість та гармонічна
свіжість

висловлювання,

тендітність

метро-ритмічної

пульсації,

що

потребує агогічного «дихання». Кредо композитора полягало у щирості
думок та почуттів при створенні музики, що стало свідченням самобутності
індивідуального стилю митця.
Іван Карабиць з перших років навчання в консерваторії досить потужно
15

https://www.youtube.com/watch?v=R1TS4W5UCkM
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розвивав власний потенціал. Його твори, часто звучали в концертах кафедри
композиції. Н. Горбачевська згадувала досить цікавий факт: «Під час свого
першого виступу в консерваторії на концерті студентів-композиторів Ваня
зіграв свій фортепіанний цикл “Прелюдія та токата”. Може бути, це ще не
був зрілий твір, тим не менше він відразу ж виділив Ваню серед інших
студентів композиторського факультету. Викладачі відзначали романтичну
налаштованість цього твору, деякий вплив джазової гармонії і разом з тим
безперечну своєрідність музичної мови» [227, с. 194].
Розглянемо більш детально риси, які пов’язані з формуванням
індивідуального композиторського стилю митця. «Прелюдія» наділена
імпровізаційним

характером,

безпосередністю

та

невимушеністю

авторського висловлювання у стилі барокових зразків, де функцію теми
беруть на себе гармонічні структури. Тема головного розділу циклу
характеризується романтично-піднесеним станом (див. Додаток А, № 21).
Темі притаманний низхідний рух заданих ритмічних формул із характерним
інтервально-семантичним абрисом (на широких інтервалах в. 6, зб. 5, м. 7,
зм. 7). За законами малого циклу «Прелюдія» в цілісній драматургії являє
функцію підготовки-вступу до «Токати» – епіцентру драматургічних подій.
Твір написаний в простій тричастинній репризній формі (8+12+6). На
рівні темпо-метричної будови звертає увагу принцип зіставлення 3-дольного
та 4-дольного розмірів, який автор обирає за метричну одиницю (в кінці
експозиції переходить на 2-дольність). Виразність даної поліметрії повною
мірою залежить від виконавця. Відчутна чотиридольність, розроблена
композитором, «штучно»: у процесі звукової реалізації виникає відчуття не
стільки нестачі четвертої долі, скільки спрямовується орієнтир на
продовження загальної хвилі засобом залігованої третьої долі з четвертою –
створюючи фермату. Такий прийом примушує вслухатись у кожну
заключну гармонічну вертикаль.
Середній розділ «Прелюдії» вирізняється більш м’яким, співучим
характером і базується на тематичному розвитку квартолі альтового голосу з
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основної теми експозиції (див. Додаток А, № 22). Регістрові «діалоги»
характеризуються емоційним станом врівноваженості та спокою – на ґрунті
своєрідного контрапункту: при багатоголосній фактурі рухаються два
провідні голоси з поступовим хроматичним рухом та пульсуючим
заповненням

між

ними.

(Цей

прийом

також

можна

побачити

у

передрепризній зоні «Вальсу» з Партити № 5 М. Скорика).
Проведення теми у репризі (яка скорочена) набуває динамізації.
Фактурно

та

інтонаційно

композитор

нічого

не

змінює,

причому

екстатичність прояву досягається за рахунок діапазонного розширення
тематичного матеріалу (октавні баси у великій октаві та основна тема, що
звучить у 3-й та 4-й октавах). Завершується прелюдія світловим
«відлунням» на основі гармонічного утворення (зб.61-Des-dur3), що формує у
слухача стан передчуття чогось несподіваного. І, дійсно, «Токата» наче
вторгається у романтично-піднесений вир прелюдії.
Образ «Токати», вирішений у техніці остинато-ритмічних формул,
випромінює енергійний рух, підпорядкований концентрації емоцій: від
романтичної екзальтованості та трепетної схвильованості молодого серця до
відчуття зловісної сили механістичної брутальності зовнішнього оточення.
Слід зазначити, що семантика токатності буде надалі типовою для творчих
пошуків митця. І. Карабиць залучає її в енергійно-моторні образи інших
своїх творів, серед яких – окремі прелюдії з циклу «24 прелюдії», фінали
Першого та Другого фортепіанних концертів, п’єси з циклу «П’ять
мініатюр».
«Токата» написана в складній тричастинній формі:
експозиція
А
ав

середній розділ

В

А

а

в1 с

С
а с d

реприза
А
c

a b кода

Основна тема будується на інтонаційному ядрі «Прелюдії» як
нисхідний рух ламаних октав, але в ритмічній відозміні з акцентними
перебіжками на кожну чверть (див. Додаток А, № 23). Триразове
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повторення теми за принципом квінтового кола (с-ges; as-des-g) призводить
до другого елемента теми (в дусі dance funebre). Гармонічні утворення
(тритонові й септові) в різних пластах поліфонічної фактури збережені до
кінця «Токати». Отже, логіка гармонічного мислення композитора у творі
не

підлягає

сталим

принципам

мажоромінорної

системи

західноєвропейської традиції.
Тема середнього розділу експозиції (meno mosso, 58.) наділена
характером романтичної схвильованості та інтонаційно завуальовує тему
«злого» скерцо в ритмічному зменшенні, що буде звучати після проведення
основної теми (див. Додаток А, № 24). Інтонаційна витонченність
контрастує з різкими сигнальними поштовхами на sf дисонантних
комплексах (на інтервалах в. 7), які є панівними утвореннями і в
«Прелюдії».
Цікаво й те, що кожний розділ «Токати» сповнений новими
тематичними комплексами, які будуть формувати тематизм нового розділу
(у новій якості). Так, тема скерцо містить інтерваліку нонакордового
складу, яке надалі утворить тему середнього розділу В, що, в свою чергу,
базується на остинатних ритмоформулах в басовому регістрі фортепіано
(сплав яких – дисонантні нон- і септакорди), надає надзвичайно широкого
дихання темі (знов таки ж з неповних нонакордів, зазвичай без терцієвого
та септового тонів). У такий спосіб композитор увиразнює семантичний
контраст двох станів ліричної свідомості свого власного відчуття
реальності – чуттєвого, земного та духовного піднесення.
Тематизм середнього розділу позначений більш вокальною природою,
зіставленням метра (24/34) і дисонантних акордів з блюзовими гармоніями
(див. Додаток А, № 25). Остинатні ритмоформули у паралельному русі
завершують образ поступовим звуковим згасанням. Генеральна пауза
утримує слухача в емоційній напрузі. Реприза розпочинається ритмічним
розгойдуванням основної теми на accelerando. Емоційне нашарування та
стрімка напруга завуальованої теми скерцо несподівано обривається
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безпосередньо перед кодою (в зоні четвертої октави).
Апофеоз проведення теми в коді увиразнено завдяки зіставленню
збільшених квартсекстакордів та плеяди мінорних секстакордів, після чого
– вражаючий ефект «розлюченого» tremolo на crescendo в обох руках
(септово-секундного інтервального сплаву в великій та малій октавах) (див.
Додаток А, № 26). Завершує «Токату» низхідна плеяда коротких мотивів
теми по усіх регістрах (с4-С).
У творчості І. Карабиця гармонія є однією з головних стильових
атрибутів письма. Так, в крайніх розділах «Прелюдії» використано
гармонічні структури, виписані у вертикальних «згустках», або у
розкладеному вигляді. Слід вказати на наявність неакордових звуків, що
виконують функцію своєрідних «шукачів» центрального тону ладової
системи. Часто задіяні акорди з розщепленими тонами, що не дозволяє
визначити dur/moll-ний нахил (М. 7 з розщепленою терцією, зменшені
септакорди, переважно без терції, інтервальні сплави – ч.8-ч.8-в.7),
вертикальні сполуки у вигляді двох «накладених» гармоній (E-dur–g-moll,
F-dur–as-moll,

зм.7-fis-moll).

Гармонічні

«родзинки»

вказують

на

впровадження джазової стилістики в інтонаційний словник твору.
Ламаність

ритмічного

малюнка,

мелодична

завуальованість

та

фактурно-регістрові діалоги «Прелюдії» апелюють до музичної стилістики
О. Скрябіна.

Важливим

І. Карабиця

є

фактором

використання

драматургічної

лейт-інтонацій

та

цілісності

циклу

лейт-регістрового

забарвлення у тематичній композиції «Токати», набуваючи статусу нової
теми

другої

частини

циклу.

(Чотириразове

проведення

розпочинається з кульмінаційних вершин h3-h3-c4-des4:, тобто

фрази
мелодія

виходить з найвищої точки – «вершина-джерело», за Л. Мазелем).
Усі образи циклу створені на ґрунті основної теми «Прелюдії», її
лейтмотивів. Майстерне застосування принципу тематичної єдності і
варіаційного розвитку сприяє цілісності циклу, поєднання різнорідних
інтонаційних елементів. Малий цикл в інтерпретації молодого І. Карабиця
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апелює як до барокової моделі, так і до пізньоромантичних зразків жанру.
Проте твір є оригінальним не лише за обраним жанром і структурою, що
походить

від

бароково-парної

конструкції,

але

й

за

стильовою

визначеністю. Для авторського стилю «Прелюдії і токати» характерними є
рельєфне

розкриття

тембрового
Художню

інтонаційно-тематичних

колориту

фортепіано

самобутність

цього

зв’язків,

(регістрові

циклу

виразність

діалоги-зіставлення).

визначає

множинність

та

сконцентрованість інтонаційної ідеї.
Звертаючись до творів, що належать до аури присвяти, виокремимо –
«Варіацію на тему Б. Лятошинського», яку І. Карабиць написав після
раптової смерті Вчителя. У знайденому архіві композитора не вказаний рік
створення данного твору, але імовірно (за словами вдови композитора –
М. Д. Копиці)

варіація

була

написана

одразу

після

смерті

Бориса

Миколайовича – тобто в період між 1968-1969 роками. Цікавим здається і
задум композитора щодо жанрового визначення; це не в повному розумінні
жанр – варіації, а лише одна варіація. Чому І. Карабиць пише лише одну
варіацію?

І. Карабиць

Б. Лятошинського,

захоплювався

неодноразово

циклом

грав

його

«Відображення»
сам

та

(1925)

аналізував

композиторський стиль майстра. Тема варіації І. Карабиця дійсно виходить з
витоків циклу Б. Лятошинського, тим самим являє собою алюзію до теми з
першого номеру циклу. Але не тільки тема з першого номеру циклу стає
творчим орієнтиром для молодого композитора, скільки однозначно тема
вступу першої частини з симфонії № 4 b-moll Б. Лятошинського (див.
Додаток А, № 27). Дійсно, маестро Лятошинський впроваджує квартові
закличні інтонації з характерним триольним ритмом з внутрішнім
пунктиром, завдяки чому ці дві теми стають досить схожими.
Обрання теми, на нашу думку, також не випадкове: перша тема з вступу
симфонії характеризується лаконізом своєї ритмоінтонаційної формули, яка
виражає драматизм у її концентричності, напрузі, завдяки чому швидко
запам’ятовується. Беручи головну інтонацію теми – триольну ритмо-
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інтонаційну формулу з характерним пунктиром, І. Карабиць створює саму
тему варіації. Квартовість, як інтервальний модус теми визначає її
спрямованість, рішучість дії (кварти в обох партіях рук – d-g+c-f–a-d+g-c–gc+c-f–d-g+c-f). Рішучість першої теми, інтонації – відповіді, які між собою
протиставляються в різних регістрах фортепіано, акцентованість та потужна
динаміка, а далі поліфонічність викладу голосів визначили фактори
симфонічного мислення І. Карабиця. Секвенційний рух шістнадцятими,
канонічного

за

типом

спрямування,

призводить

до

акцентованості

багаторазових прим, які мають синкоповані ритмоформули (акцентуація
прим спостерігається і в фіналі 4 симфонії). Гліссандовані пасажі також
знаходять своє місце і в дзеркалі теми вступу з симфонії (струнні). Алюзію
до заключної партії першої частини віднаходимо в кінці теми, де симфонічно
та повнокровно звучать акорди у своїх ладових змінах – С dur/moll та
хроматизовані зм. 64 з неочікуваним тональним зворотом в кінці – В-dur.
Тобто, як бачимо, І. Карабиць наслідує основні інтонаційні ключі симфонії
Б. Лятошинського, створюючи на них тему своєї зворотньої «варіаціївідповіді». Варіація І. Карабиця на тему починається з тихих глибин
нижнього регістру інструменту (див. Додаток А, № 28). Залишаючи
триольність, але вже без пунктирного ритму та кварто-квінтові інтервальні
абриси, які ніби віддзеркалюються в поетапному викладенні між партіями
рук, композитор визначає головні інтонаційні ідеї теми – скерованість,
сконцентрованість, рух. Кварто-квінтові інтервали в партіях рук на
зміненому штриху – stacatto, нерівномірність долевих акцентів окреслює в
темі танцювальну рису. Поступове накладення звукових тонів (принцип
складання динаміки) призводить в своєму підсумку до кластерного звучання,
в характерній остинатній формулі – восьма та дві шістнадцяті – призводить
до регістрових перекличок триольної початкової теми на f. Алюзія до З.П.
вирішується акордовим записом, як це і було надано в самій темі, але вже не
в С-dur, а на тон нижче – В-dur. Жорсткі дисонанси, що вплетені в рух
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акцентованих прим, загалом відображають нещадний, зловісний дух, який
завершує варіацію.
«Варіація на тему Б. Лятошинського» завдяки своїй незвичності –
кількісному індикатору, не має аналогій в музичній літературі. Твір став
свого роду присвятою Учителю, полем творчого інтонаційного діалогу між
ним

і

Учителем,

і

своєрідним

«дзеркалом»,

в

якому

відбилося

композиторське мислення двох художників.
2.2 Цикл «24 прелюдії» (1976). Питання традицій та новаторства на етапі
ранньої зрілості
Творення циклу «24 прелюдії» для фортепіано бере свій початок з
самого раннього етапу творчості І. Карабиця. Перша прелюдія з циклу була
написана ще у 1964 році, під час навчання І. Карабиця в класі
Б. Лятошинського,

і

тим

самим

в

подальшому

ознаменувала

ідею

крупномасштабного за своїм концепційним задумом твору. Почергово
написані прелюдії були наче своєрідними «листками з альбому» перших
композиторських проб молодого митця. Як відомо, спочатку І. Карабицем у
довільному порядку були написані перші шість прелюдій з циклу – №№ 1,
16, 3, 19, 22, 20 [153]. Композитор захоплюється жанром прелюдії, і це не
дивно: прелюдія дозволяє вмістити та залучити глибинну ідею, відбити стан
«зафіксованої» внутрішньої рівноваги художника у мініатюрі. Виконуючи
одну прелюдію за іншою, розумієш, що для І. Карабиця прелюдія стає
стихією,

фантазією,

оповіданням,

одкровенням,

джерелом

творчого

натхнення. Кожна прелюдія – своєрідна творча лабораторія, поле творчих
експерементів. В ній відбилися як вже опрацьовані, так і нові методи та
принципи мислення композитора. Отже, композитор не ставив за мету
створити оригінальний цикл з 24 прелюдій. Втім, така циклічна будова й досі
не втрачає своєї актуальності.
Відомі

зразки

«24

прелюдій»

для

фортепіано

знаходимо

у

В. Задерацького (1934), І. Берковича (1965), М. Сильванського (1964-1971).
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Окремі зразки становлять «12 прелюдій» для фортепіано М. Гозенпунда
(1947) та І. Шамо (1964). Хоча всі вони мають застосування в методикопедагогічному аспекті для початківців, які навчаються в дитячих музичних
школах, однак цього зовсім не можна сказати стосовно фортепіанного
циклу І. Карабиця.
Фортепіанний цикл «24 прелюдії» представляє великий інтерес з боку
концертних виконавців та прихильників сучасної фортепіанної музики. У
повному обсязі він записаний на студії ще при житті композитора лауреатами
міжнародного

конкурсу

пам’яті

В. Горовиця

–

О. Колтаковим

та

О. Ємцовим16. Окремі прелюдії часто звучать на концертних сценах України,
за кордоном, на міжнародних піаністичних конкурсах. Що саме привертає
увагу піаністів до циклу «24 прелюдії» І. Карабиця? По-перше, це –
самобутня,

оригінальна

музична

мова,

по-друге

–

велика

палітра

виконавських можливостей та засобів виразності, по-третє – яскраві,
насичені образи, які надихають піаністів до відтворення художніх ідей,
прихованих філософських підтекстів.
Композитор обирає прелюдію як засіб, який дозволяє відчути виконавцям і
слухачам спектр психологічних сюхвилинностей людського духу.
Згодом, після написаних перших шести прелюдій композитор вирішує
створити цикл, який зв’язував його з історичними музичними пам’ятками
світової класики та сучасності: циклами «24 прелюдії та фуги» Й. С. Баха,
«24

прелюдії»

Ф. Шопена,

Ф. Бузоні,

О. Скрябіна,

С. Рахманінова,

Д. Шостаковича. І. Карабиць не втрачає зв’язок з історією та часом, віддаючи
данину майстрам ХVIII-ХХ ст., продовжуючи тим самим розвивати тип
тональної драматургії, закладений ще Й. С. Бахом.
Композитор обирає для свого циклу модель тональної драматургії циклу
«24 прелюдій», впроваджену Ф. Шопеном та пізніше Д. Шостаковичем, а
саме – рух по квінтовому колу у співвідношенні мажор-мінор.

16

https://www.youtube.com/watch?v=v3C2Bwh0GGI&t=21s

106

Подивимось на тональну драматургію циклу: С-dur-a-moll, G-dur-e-moll,
D-dur-h-moll, A-dur-fis-moll, E-dur-cis-moll, H-dur-gis-moll, Fis-dur-es-moll,
Des-dur-b-moll, As-dur-f-moll, Es-dur-c-moll, B-dur-g-moll, F-dur-d-moll. Дані
бітоналії утворюють між собою дванадцять самостійних пар, які об’єднані в
(умовно) в мікроцикли. Зазначимо, що композитор не виписував знаків в
тональностях (крім прелюдії № 22 g-moll). Ускладненість гармонічної будови
та

тонального

мислення

в

прелюдіях,

фактурне

розшарування,

поліпластовість, поліфонічні перестановки дають уявлення про розширену
тональність, в якій устої очевидні, або приховуються.
З точки зору музичної семантики прелюдій циклу їх можна поділити на 5
тематичних груп, урізноманітнених у жанрово-стилістичному сенсі (за
критерієм «психологія Я – навколишній світ, який моделює свідомість
митця»). Драматургія циклу вибудовується через їх співвідношення,
утворюючи певний сюжет, який починається образом ліричного героя, а
завершується показом неоднозначного проблемного для людини соціуму:
1. споглядальна та інтроспективна лірика – №№ 1, 7, 9, 15;
2. гротескові та танцювальні – №№ 2, 11, 13, 19, 20, 23;
3. звуконаслідувальні та просторово-візуальні – №№ 3, 14, 17, 21, 22;
4. стильові алюзії (на жанрові моделі доби бароко та романтизму) №№
4, 5, 6, 8, 10;
5. трагедійні – №№ 12, 16, 18, 24.
Додатковий тематичний «контрапункт» утворюють прелюдії «блюзової»
стилістики – №№ 1, 7, 22.
Розглянемо прелюдії більш детально. Перша прелюдія (Andante С-dur),
що відкриває цикл мрійливою розповіддю ліричного героя (див. Додаток А,
№ 29), спокута образом юнацького погляду на світ, з піднесеними
романтичними почуттями та бажаннями, відвертими сподіваннями на краще
та розчаруваннями. Образ юності надає музиці характер чистого, щирого
висловлювання, зверненого до всього світу. Молодий композитор обирає
філософський концепт (особистість-світ) для місії відкриття масштабного
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за задумом циклу «24 прелюдії». Зазначимо, що даний концепт стає одним з
найпоказовіших у творчості геніального композитора, який відображує
звукову картину світу митця. Логіка монодраматургії першої прелюдії як
мікрокосм передбачає модель всього циклу як макрокосму. Про це свідчить
навіть динаміка прелюдії, яка розвивається в межах pp-mf протягом всієї
композиції, що надає образу прелюдії більшої інтимної об’єктивності
ліричного героя.
Якість оркестровості фортепіанного письма відчувається вже з перших
тактів. Задля цього композитор використовує диференціацію фактурних
пластів: перший – лінія басу, яка має свою чітку логіку гармонічного
побудування

та

функцію

формотворення

всієї

прелюдії;

другий

–

арпеджовані тризвучні акорди, які неспішно розгоратються разом з басом,
проходячи кожен раз на синкоповану долю (на 2 долю); третій представлений
у вигляді мелодичного двоголосся, виписане шляхом канонічної черговості.
Такий принцип канонічного мелодичного двоголосся можна спостерігати у
післявоєнній прелюдії Бориса Миколайовича № 4 Аndante sostenuto gis-moll
op. 44. Згадуючи даний опус Б. Лятошинського, додамо, що наслідування
його творчих композиторських методів віднайшло своє начало також у вступі
першої прелюдії – чотиритактовий вступ до теми (перші два пласти – лінія
басу та арпеджовані акорди) – такий принцип знаходимо і в прелюдії № 3
op. 44 Lento e tranquillo.
Таким чином, Перша прелюдія засвідчує факт творчої спадкоємності,
направленної

до

Б. Лятошинського.

Форма

першої

прелюдії

проста

тричастинна А В А:
Вступ А –
3

6+6

Щирість

В

А1

4+4 +4

4 +7

основної

теми-образу

прелюдії

обумовлена

вибором

відповідної інтонаційної ідеї: поступова висхідна, а потім нисхідна звукова
ланка з використанням кварто-секундового наповнення: g-c-d-e-h-a-g-f-e-f-cd-a, що звучить у верхньому тембрально-чистому регістрі інструменту.
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У середньому розділі (В) слід привертати увагу слухачів на проведення
основної теми в нижньому регістрі інструменту. Такий тембральний перетин
задіяної

інтонаційної

структури

теми

набуде

розповсюдження

у

формотворчості наступних композицій митця. Звернемо увагу, що саме в
цьому розділі Першої прелюдії одним з найвагоміших складових стає
гармонічне забарвлення «чисто-витканої» мелодії. Захоплюючись джазом,
композитор вроваджує призвуки блюзово-джазовових гармоній17: В.dur 7
квінтового тону)

, М.зм.2

тоном)

(- 3, та розщепленним квінтовим тоном)

, М.dur.2, Dur 63

(без

(з неакордовими

, М.moll (без квінтового тону), М.dur 7 (з секстовим тоном), зм. 64 (з квінтовим тоном), В.dur

43, М.зм. 43(з розщепленим квінтовим тоном), М.dur 2 (з секундовим тоном), Dur (з секундовим тоном),
розкладений кластер.
Як бачимо, композитор залучає різні за функціональними складами
гармонії, неакордові звуки у гармонія, або навпаки викреслює головні тони в
гармонії, розщеплені тони, що надають їй більшої виразності.
Скорочена реприза дуже цікава за тематичним наповненням: вона є
оманливою (рос. «ложная»): основна тема після домінантового предикту не
повертається в тоніку, а опиняється на Vь щаблі (перерваний зворот).
Відзначимо майстерність тематичної розробки висхідної інтонаційної ідеї,
яка в репризі підкреслена синтетичним характером.
Прелюдія № 2 (Moderato e capricciosо a-moll) розкриває гротескову
лінію. Ліричний герой невпевнений в своїх ваганнях, постійно постає перед
питанням «чи можливо, чи ні?», «потрібно чи не варто?» і т.п., так і
залишаються відкритими.
Форма прелюдії складна тричастинна репризна:
Основний розділ

Середній розділ

А (8 т.) + В (4 т.)

С (13 т.)

a-moll

d-moll/B-dur

fis-moll

Реприза
A1 (3+9 т.)
a-moll

Експозиція прелюдії складається з двох розділів. Головна тема першого
– у формі монолітного періоду (8 т.) – сфера тендітності внутрішнього світу
17

Див. Додаток Е № 5
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людини, що базується на гротескових інтонаціях у верхньому регістрі
фортепіано (див. Додаток А, № 30). Чергування висхідних та нисхідних
секундових інтонацій надають образу героя ще більшої невпевненості,
думок, що постають «за кадром». Основна тема-ядро складається з
трикратного інтонаційного секундового абрису з репризним повтором та має
вигляд нисхідної секвенції – a-moll, g-moll, f-moll. Перша фраза теми не
замикається, а навпаки, має відкрите продовження. Таких фраз налічується
дві, при чому друге проведення характеризується більшою виразовою
експресивністю. Наявність чергування штрихів staccato та legato підкреслює
гротесковість теми.
Другий розділ експозиції (В 4 т. fis-mol) виокремлюється активністю.
Задана енерегетика теми виявлена як в інтонаційному (використання прим з
ламкістю інтервальних зворотів – м. 2 та нон), так і в ритмічному рішенні
(чергування синкопованих ритмів у лінії восьмих та шістнадцятих).
Складовою цієї теми також стає контрапунктична лінія до теми даного
епізоду. Цікава і тональна дія другого епізоду – fis-moll-F-dur-fis-moll-Disdur+Fis-dur-зм.7. Подібне тональне та образне співставлення основного
розділу нагадує прокоф’євське відчуття інтонаційної та ладогармонічної
напруги, згадуються як і лейт-обороти, так і гармонічні заполуки другої
частини сонати № 4 c-moll С. Прокоф’єва.
Середній розділ (С 7 т. + 9 т.) контрастує гротесковій експозиції Другої
прелюдії: вертикальні сполучення, що утворюються на грунті об’єднання
двох фактурно-тематичних пластів, виявляють жанрову семантику хоралу
(7т.) (див. Додаток А, № 31). Досить цікаве поєднання фрігійського ладу в
мелодії хоралу з відтинком суворої архаїчності (квартове та секундовоквінтове сполучення – верхній пласт фактури) та нижнього квінто-септового
сполучення (нижній пласт) створює досить «жорстке» біфункціональне
звучання. Асоціацію з елементами музичної мови середньовічного хоралу
підкреслює принцип стрічкового двоголосся. Композитор свідомо уникає
dur-moll системи, даючи кожній гармонічному сполученню неакордових
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призвуків (іноді вони сприймаються як септакорди, іноді як акорди з
розщепленим квінтовим або іншим тоном). Завдяки цьому кардинально
змінюється і фонічне забарвлення кожної гармонії. Репризне повторення
теми ще більш насичене та динамізоване (9 т.). Гармонічні «стовбури» мають
вже шести-семизвукове утворення, яке іноді чергується з хвилястим
інтонаційним малюнком (секунди, нони) – контрапункт з другої теми
експозиції. Кульмінацією розвиваючого розділу стають широкі за викладом
акорди, які несподівано перериваються темою В на sub. Pp як ознака
дзеркальної репризи. Цікаво і те, що тема проводиться вже у зміненому
регістрі, на відміну від висхідної версії, а контрапунктом до неї стає її ж тема,
але у дзеркальному оберненні (типова ознака фантастичності звучання).
Прелюдія № 3 (Allegro G-dur) сприймається як своєрідна замальовка з
життя міста. За своєю семантикою вона відкриває нову тематичну лінію в
драматургії циклу, пов’язану з показом картин зовнішньої реальності, з якою
зустрічається

ліричний

герой.

Вражає

оригінальність

звукомислення

І. Карабиця, пошук відповідних музичних аналогів, що створюють стильові
алюзії та жанрово-просторові асоціативні зв’язки музики, що народжується
«тут і зараз» з усталеною традицією минулих історичних стилів. Іншими
словами, слухач начебто потрапляє в інший історичний звуковий вимір. Для
цього композитор обирає сонорну техніку письма. Сонорне інтонування як
засіб відтворення дзвонів через тембро-колористичну виразність демонструє
майстерність молодого митця у тематичній розробці звукової ідеї.
Сонорність виступає в якості природнього явища – звуконаслідування
передзвону. Іван Карабиць як людина віруюча не міг оминути свідчення своєї
віри не тільки з боку духовно-ментальних позицій, а й конкретносвітоспоглядальних. У подальшому він буде не одноразово використовувати
чисті тембри дзвіночків, як символу духовного очищення, катарсису
(Концерт № 2 для фортепіано з оркестром, Концерт № 3 для фортепіано з
оркестром «П’ять музичних моментів, Концерт для оркестру № 3
«Голосіння»), так і імітаційні звукові нариси тембру дзвіночків.
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Порівняємо інтонаційну ідею дзвонів в прелюдії І. Карабиця з
п’єсою«Лаврські

передзвони»

В. Годзяцького,

відомого

українського

композитора-шістдесятника, одного з членів гурту «Київський авангард»,
представника композиторської школи Б. Лятошинського. Однак, на відміну
від п’єси В. Годзяцького (де поступово немов розгойдується язичок дзвоника,
набирає обертів рухово-моторна інтенція, доводячи до пожвавого руху
маленьких сріблястих дзвіночків), І. Карабиць одразу, без розгойдування
надає дзвіночкам у верхньому регістрі інструменту пожвавого тону (див.
Додаток А, № 32). Ще один фактор, який має спільні риси з «Лаврськими
передзвонами» – це наявність генеральних пауз після звукового передзвону
(відміна лише в тому, що у В. Годзяцького – двукратне проведення звуків
дзвоників та тактова пауза, а у І. Карабиця – чотирикратне проведення та
тритактова генеральна пауза). Як і В. Годзяцький, задля реалізації
передзвонів, композитор використовує тритони та секунди по вертикалі, при
цьому головні звукові опори випадають на звуки – h-g-d, тобто на звуки
основної тональності прелюдії, що свідчить про використання не тільки
секунд та тритонів, але і терцієвих сполучень. Генеральна пауза, яка
виставлена після кожного чотиритакту, має колористичну спрямованість.
Композитор надає кожному новому проведенню основної теми-ядра іншого
тембро-фактурного і динамічного розвитку. Композитором виставлена одна
педаль до останього (третього) такту генеральної паузи. Саме в цій паузі
композитор дає можливість вслухатись в ту сумарність звукового процесу,
який був наданий за весь час. Орбіта звукових обертонів фортепіано вражає.
Поступово

стихаючі,

обертонові

хвилі

ніби

народжують

наступний

звуконаслідувальний процес.
Прелюдія має цікаву структурну будову: шостикратне проведення темиядра – образ дзвонів (кожен по 4 т.) – з додаванням тритактової генеральної
паузи сприймається двояко. З одного боку, композицію легко поділити
функціонально на експозицію, розвиток та репризу (2+2+2) і тоді вона постає
як тричастинна. З іншого боку, помітною є свідомо закладена симетрія: 3+3,
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що розшифровується як намір автора зупинити нескінченний процес
передзвонів – символ вічності. Ліричний герой ніби-то перериває процес
споглядання зовнішньої замальовки. Наприкінці, після дзвонових перегуків
стверджується тоніка G-dur з неакордовим тоном a на ff, повертаючи слухача
в реальний вимір.
Прелюдія № 4 (Allegrettо e-moll) пов’язана з українським мелосом, який
дуже любив композитор (див. Додаток А, № 33). З перших звуків вступу (7 т.)
композитор передає стан занепокоєння, завдяки остинатній формулі на
секундовій мело-інтонації «e-d-e» в динаміці рр. Варто сказати, що
ритмоформула позбавлена сильної та відносно сильної долі, завдяки чому
вповні відчувається стан неспокою. Секундова інтонація на остинатній
ритмоформулі звучить спочатку одноголосно, поступово композитор додає
мотивну фігурацію з 4 звуків «fis-h-c-h», яка то з’являється, то зникає. Вона
нагадує початок теми фуги Fis-dur з 1 тому ДТК Й.С. Баха «cis-fis-eis-fis», але
композитор обрав обспівування тону h за допомогою верхнього секундового
звороту, на відміну від Й.С. Баха.
Композиція цієї мініатюри проста тричастинна, з динамічним профілем
хвилі. Тужлива пісенна тема будується на поступовій висхідній та нисхідній
інтонації з використанням натурального мінору. Діапазон теми зорієнтований
виключно на вокальний діапазон українського народного піснеспіву (октава
від d1 до d2). Певної ритмічної хиткості темі надає часткова зміна розміру з 44
на 34, яка у середньому розділі постає усталеною знакою національної
української пісенності (44-34-44-34-44-34-32-44-34-54). Фактура теми має суто
фортепіанний виклад, коли матеріал розподілений на три функції, кожна з
яких працює на цілісність та віртуозну якість.
Середній розділ Четвертої прелюдії характеризується більш насиченим
розвитком основної теми, що начебто йде по колу. У першому проведенні
вона залишається незмінною, за рахунок октавного удвоєння, включення
контрапункту на лейт-тематизмі основної теми. Спостерігається принцип
«накладення динаміки»: звучить всі шари фактури – основна тема в
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октавному подвоєнні; остинатна формула «e-d-e»; контрапункт до основної
теми «мотив fis-h-c-h». Напруга не зникає завдяки координації дисонантної,
консонантної та кварто-квінтової інтерваліки. Кульмінацією стає велична
тема контрапункту, яка набула драматизму. Тема проводиться на тлі чистих
прим (перша інтонація основної теми), які звучать стійко та непохитно.
Нарешті, довготривалий тон е, що звучав 18 разів поспіль, обирає трикратний
нисхідний рух по звуках «e-h-a». На довготривалому «а» поступово завмирає
вже відома фігурація «fis-h-c-h». У скороченій репризі тема, викладена як
канон, сприймається як самотній образ. Прощально стихають заключні
інтонації остинатної ритмоформули та «мотиву fis-h-c-h».
Прелюдія № 5 (Vivo D-dur) – надзвичайно жвава, енергетично
заряджена. Її можна співвіднести з жанром етюду за наявністю надто
швидкого темпу, дрібної техніки, заснованої на гамоподібних пасажах (див.
Додаток А, № 34). Форма прелюдії, заснованої на типовій фактурній формулі,
– проста двочастинна. Прелюдія розміщена на одному нотному стані:
інтонаційний малюнок дрібних пасажів постійно здіймається вгору або
скочується вниз, знаходиться поміж руками піаніста в одному регістровому
полі. Такий принцип нагадує концертний етюд E-dur Ф. Ліста (теж на одному
нотному стані). Образна сфера прелюдії схожа з ідеєю «швидкоплинностей»
відповідного твору С. Прокоф’єва.
Крім гамоподібних пасажів, можна зустріти рух по звуках акордів, які
дають нову гармонічну фарбу. Так, в тональності D-dur можна зустріти
тональності різних ступеней спорідненості. Наприклад, в експозиції (12
тактів): Fis-dur-G-dur-Es-dur-fis-moll-C-dur-es-moll-Ces-dur-cis-moll-h-moll-cmoll-b-moll-g-moll-a-moll-g-moll-Des-dur. Другий розділ мініатюри також
відмічений рухом по звуках акордів, гамоподібних пасажів, але від експозиції
його відрізняє залучення нижнього регістру інструменту. Якщо в першому
розділі звукове поле простягається від малої до третьої октави, то у другому
– воно розширяється: звукова хвиля здіймається від малої до третьої октави, а
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потім опускається з четвертої до контроктави. Отже, композитор задіює весь
регістровий аресенал фортепіано.
Прелюдія № 6 (Pesante h-moll) одразу переносить слухачів у інший
жанровий вимір – Пасакалію з її впевненим наступом, непідступно-залізним
ритмом (див. Додаток А, № 35). Композитор трактує п’єсу в жанрі quasi
пасакалії, оскільки в ній відсутня варіаційна форма та низхідної теми в
басу18. За своїм темпом, пунктирною ритмо-формулою, що пронизує
прелюдію та її образно-художня цінність дає змогу казати про quasi-жанрову
паритетність. Форма прелюдії – проста двочасна (8 т.+ 10 т.), фактура
акордового складу.
Тема розпочинається у нижньому регістрі інструменту величною ходою.
Авторська ремарка pesante виразово виявляє образ прелюдії. Композитор
поєднує різні за своїм функціональним походженням гармонії, даючи
звуковим структурам фантастичного забарвлення (наприклад, див. тт. 5-6:
Сis-dur+A-dur,

f-moll+As-dur,

C-dur+a-moll-h-moll,

e-moll+a-moll,

a moll+D dur, fis-moll+зм. 53, d-moll+G-dur). Мелодика будується на
тритонах, чистих квартах, секундах, великих септимах.
Якщо перший розділ прелюдії відображає величну, подекуди трагічну
атмосферу, другий ніби «гальмує» біль, владну імперативність першого.
Прелюдія № 7 (Andante espressivo / Andante rubato A-dur) продовжує
«блюзовий блок», в якому головує образ ліричного героя. Написана в дусі
імпровізації, вона побудована на двох контрастних семантичних елементах.
Перший, рухливий – двотактовий гамоподібний злет (з урахуванням знаків
тональності A-dur, виписаної на довготривалому тоні D); авторська ремарка
stringendo сприймається, як своєрідне glissando. Другий, психологічний
(Andante rubato) – свідчить про образ вибагливості з рисами капричіо (див.
Додаток А, № 36). Ламаність мелодичного малюнку та чергування різних
ритмоформул (тріоль, квартоль, квінтоль) надає темі рис капризності.
18

Зауважимо, що з тональністю h-moll пов’язаний ще один твір ХХ століття, написаний також в дусі
пасакалії – фінал сонати h-moll для скрипки та фортепіано О. Респігі, де вольова тема буде розвиватись як
basso-ostinato.

115

Характерною є неакцентована ритміка (за рахунок синкопування сильної
долі), завдяки чому утворюється декламаційність теми. Відчуття капризності
звукообразу привносять і виписані форшлаги, але головне – інтерваліка
(чергування інтонем із великих та малих секунд, секст, нон, квінт, октав).
Основну тему супроводжує поступ чвертними тривалостями у вигляді
тризвуків – quasi-хорал (в партії правої руки). Перший розділ закінчується на
вертикалі, яка слугує в ролі питальної інтонації – М.зм.43(з підвищеною терцією).
Другий розділ прелюдії продовжує драматургічний розвиток першого,
але

з

вибором

більш

низької

теситурної

позиції.

Отже,

загалом

вимальовується двошарова семантика фактурного викладу п’єси: на
капризний характер віолончельного регістру накладається поміркований рух
хоралу (верхній пласт) як пошук гармонії.
Прелюдія № 8 (Moderato fis-moll) – єдина прелюдія в грандіозному
циклі, яка написана у формі варіацій на basso-ostinato (див. Додаток А, № 37).
Її тему формує лише один тон-пульсація «fis», наділений пунктирним
ритмом, який б’ється, наче серце (1-4 тт.). Тому стан тривоги стає
наскрізним. Перша варіація – контрапункт до теми (5-8 т.), базується на
секвенційному нисхідному русі звукового трикутника, який складається з
висхідної секунди та нисхідної терції восьмими тривалостями.
Тема та її варіанти викладені двоголосно, утворюючи секундове, терцове
та квартове сполучення. Друге проведення теми (9-12 т.) подібно першому,
але основна тема звучить у прискореному пульсі, кожна вертикаль першої
долі виконується вже шістнадцятими, а не першопочатковими восьмими.
При цьому цей варіант продовжує розгойдувати звуковий трикутник.
Відповіддю на нисхідний сигнальний рух стає висхідна лінія (13-16 т.), де по
черзі, один за одним, звучать звуки, розкидані по всім регістрам фортепіано
від g контроктави до f третьої октави, від р до f.
Третя варіація (19-22 т.) позначена дробленням висхідної ритмічної
формули мелодичного контрапункту (з першої варіації) і виписана
шістнадцятими тривалостями. У четвертій варіації (23-26 т.) спостерігаємо
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метро-ритмічну зміну мелодичного контрапункту, в якому відсутня сильна
доля, замість цього – шістнадцята пауза. Знову відповіддю слугує активний
низхідний рух від р до f.
В останнє п’ята варіація звучить на f як виписана прискорена пульсація
(кожна вісімка поділена на триолі). Тема неначе зкатується згори (четвертої
октави) – вниз до малої. Інтонаційні точки, як завжди, зберігають свій
трикутниковий амбітус, проходячи майже всю клавіатуру від f до р.
Вражаюча монолітність форми на basso ostinato створює певну
виконавську проблему.
Прелюдія

№

9

Moderato

E-dur

відрізняється

витонченою

інтроспективною лірикою. Неспішний рух теми забеспечує виявлення
світлого, спокійно-натхненного начала. Форма прелюдії проста тричастинна.
Експозиція складається з двох речень, репрезентує лірико-споглядальну
лінію quasi–імітаційних діалогів (див. Додаток А, № 38). Тема будується на
висхідному русі і складається з великої терції та наступного зигзагоподібного
інтонаційного графіку. Наявність імітаційної теми–відповіді в іншому голосі
в тональності С-dur, використання триголосся дають право вважати, що
композитором задіяний поліфонічний виклад.
В експозиції задіяний такий тональний план: E-dur-C-dur-f-moll-g-mollfis-moll. Друге речення теми (9-14 т.) проводиться двічі в тональностях G-dur
та e-moll паралельними терціями. Рівновагу поліфонічній витканості дає
направленість рук: якщо двоголосся правої спускається вниз, то терції лівої в
цей час або підіймаються вгору, або мають звивистий інтонаційний малюнок.
Середній розділ протистоїть основному образу активним, навіть
героїчним пробудженням (див. Додаток А, № 39). Розділ має поле
виконавських технічних завдань, пов’язаних з бездоганною реалізацією
тематичного матеріалу: октавні гами різноманітних тональностей (С-dur, Fdur, C-dur, cis-moll) чергуються між партіями рук піаніста; гами, побудовані
на тризвучних акордах, акордові репетиції, терцієві гами. З появою
репетиційного типу акордової техніки, що, в свою чергу, поступово
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спускається по полутонах, з’являється тематичний контрапункт обох тем
(основна тема в ритмічному збільшенні). Такий контрапункт свідчить про
максимальну динамізацію драматургічного процесу, що призводить до
кульмінації всієї прелюдії.
Реприза скорочена; востаннє, по черзі звучать проведення теми quasiфуги – спочатку паралельними терціями, а потім вже в одноголоссі,
поступово віднаходячи світлу тональність – E -dur.
Прелюдія № 10 (Andante, rubato e recitando, cis-moll) за своїм образноасоціативним складом відповідає тематичній групі стильових алюзій на
європейське

мистецтво

минулих

часів.

Фантастично переданий

дух

середньовічної епохи (див. Додаток А, № 40). З перших звуків слухач ніби
вбачає дорійські та іонійські архітектурні ордери. Час ніби зупиняється.
Простір стає однією з найважливіших властивостей музики, з образноасоціативним спектром. Прелюдія містить стилістичні паралелі з прелюдією
К. Дебюссі – «Затонулий собор» та «І місяць світить над храмом, який був» з
циклу «Образи». Задля збереження певної середньовічної аури, композитор
обирає відповідні засоби музичної стилізації. Архаїчність теми продиктована
певним вибором гармоній, завжди позбавлених тональної визначеності,
перевагою звучання модальних ладів в процесі розвитку тематичного
матеріалу. В них застосовані кварто-квінтакорди, М.moll 43, медіанти з
квартовими

тонами.

Лінія

акордів

виписана

довгими

тривалостями

(половинка з крапкою, половинка, чвертна, ціла) як метро ритмічна ознака
стилістики піснеспівів середньовіччя.
Форма даної прелюдії проста двочастинна репризна, з виписаною
каденцією. Основний розділ (1-8 т.) відкривається фактурою акордового
складу. Із царини акордики виокремлюється інший тематичний шар –
вокальне оспівування окремих тонів гармонії. Такий прийом завжди
базується на малооб’ємних інтонаціях (використовується як мала, так і
велика

секунда).

Обираючи

нижній

регістр

фортепіано,

вокально

оформлюючи інтонаційне оспівування, композитор передає відчуття того, що
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це є справжній cantus planus (монодія римсько-католичної церкви). Давній
спів виписаний різноманітними ритмічними формулами – квартолі, квінтолі,
триолі, дуолі, чвертні, паузи задля взяття дихання.
Оскільки в прелюдії, чергуючись, розвиваються два тематичних плани
(акордика та cantus planus), можна зробити висновок, що в ній втілено
респонсорний тип грігоріанського співу (соліст – хор). Другий розділ –
репризне проведення першого. Вся акордика переноситься на октаву вище,
до кожної гармонії додається задолевий форшлаг одного тону – cis. Більш
проскандовано звучать репліки чоловічого співу, які вибудовуються не
тільки за секундами, але і за скандуванням прим. Долеві ритмоформули
також мають ущілений вид – до тріолей, квартолей, квінтолей додаються
секстолі, септолі, нонолі. Лінія архаїчної акордики досягає динаміки f, після
чого звучить виписана каденція, що за своїм духовним піднесенням наслідує
молитовність церковного співу. Враховуючи її амбітус (від gis до d2),
віртуозну подачу дрібних тривалостей, широкі інтервальні ходи (нони,
квінти, октави), можна казати про трансформацію мовленнєвої декламації в
інструментальну юбіляцію.
Прелюдія № 11 (Vivo, H-dur) презентує гротесковий образ завдяки
пожвавлено-активному руху одноголосної теми штрихом staccato (Додаток
А, № 41).. Інтонаційні «точки» верхнього голосу мають яскраво виражену
лінію, яка ритмічно збивається з слабкої на сильну долю такту, або навпаки,
у своєму підсумку складає нисхідний тетрахорд тональності (fis-e-dis-cis-h),
що свідчить про наявність в ній прихованих поліфонічних ліній. Одну з
провідних ліній має бас, що виконує функцію формотворення. Відмітимо
алюзію на тему Dies irae, що в інтонаційному звороті теми, яка втратила три
звуки з наявних семи: замість c-h-c-a-h-g-a чуємо _-h-c-_-_-gis-ais.
Альтерованість останніх двох тонів можна пояснити тим фактом, що
композитор використовує додекафонний принцип, тут спостергіється
чергування звуків у довільному порядку, з деякими повторами; також цій
ланці звуків буде бракувати одного звуку (а) полутонової системи.
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Наприклад, перший тритакт основної теми спирається на тони h-с-cis-d-dis-eeis-fis-х(дубль

діез)

f-gis-_-ais-h. Перший розділ складається з неквадратного

періоду (9 т.) повторної будови (5 т.+ 4 т.).
Середній розділ написаний в тональності домінанти (Fis-dur) та має
вигляд регістрових перегуків – верхнього регістру інструменту з нижнім
(див. Додаток А, № 42). Граціозність темі придають стилістичні знаки
віденського класицизму: тут і так звані альбертієві баси в партії лівої руки,
трелі, як прикрашальний засіб, регістрові переклички та в подальшому
залучення двоголосся в партії правої руки на фоні альбертієвих басів. Всі ці
знаки вказують на імітацію розробки сонатного allegro Й. Гайдна. Зв’язкою
до репризи стає октавно-акордовий виклад, що звучить оркестрово-насичено,
зводить регістри фортепіано до єдиного центру клавіатури. Реприза
скорочена (7 т.) – основна стаккатна тема має секвенційну структуру,
поступово спускаючись до нижнього регістру інструменту, динамічно
підводячи та утверджуючи головну тональність прелюдії.
Тож, прелюдія, написана в тричастинній репризній формі, презентує
ідею

«діалогу

епох»:

елементи

додекафонії

у

крайніх

розділах

співставляються з стилізацією музичних лексем доби класицизму – у
середньому.
Прелюдія № 12 Lento gis-moll через показ самозанурення героя належить
до трагедійної групи образів у драматургії циклу (див. Додаток А, № 43).
Часопростір стає психологічним, внутрішнім. Образ передає тугу, ностальгію
за втраченим. Форма прелюдії проста тричастинна однотемна: середній
розділ поєднує риси тематичного матеріалу основного розділу з новими
тематичними елементами (А А1 А). Через семантичну забарвленість
тональності gis-moll вбачається, що дана прелюдія за образним змістом дуже
близька до прелюдії С. Танєєва з циклу «Прелюдія та фуга» gis-moll op.29.
Варто лише згадати прелюдії та фуги gis-moll з обох томів Й. С. Баха,
прелюдію і фугу gis-moll П. Чайковського.
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Мініатюра відкривається чотиритактовим вступом. Пунктирні та
синкопічні ритмоформули надають основній темі вишуканості; інтонаційний
профіль теми має хвилеподібного типу (поступові ходи чергуються з
септово-октавними висхідним та нисхідним рухом), що є притаманним для
психологічно-насичених станів ліричного героя.
Фактура прелюдії належить до поліфонічного складу: лінія басу,
фігураційне

двоголосся

в

середніх

голосах

та

тема.

Відзначимо

функціональну лінію басу, що виконує одну з головних ролей тональної
системи t-s-d-t; крайні частини твору будуються на незмінному басі gis (t), а
середній – на cis (s) та dis (d). Як бачимо, тональна конструкція прелюдії не
виходить за межі головних функціональних зв’язків.
Середній розділ продовжує лінію філософського міркування на
лейтінтонаційному

базисі.

Відсутність

довгих

тривалостей

звуків

є

характерною для теми основного розділу, інтонаційний малюнок у своєму
розвитку має перевагу у поступовій висхідній та висхідній спрямованності.
Відзначимо роль септових, октавних інтонем, які повною мірою виражають
експресію тематичного розвитку. Реприза скорочена, звучить як післямова.
Спускаючись у нижній регістр інструменту, тема поступово втрачає свою
експресивність, призводячи до тоніки gis-moll як центру душевної рівноваги.
У прелюдії № 13 (Moderato Fis-dur) змінює танцювальним началом
глибокі переживання (див. Додаток А, № 44). Вальсовість кожного разу, в
кожному такті, на мить наче переривається задіяною дуольністю. З самого
початку композитор розшифровує ритмо-інтонаційну ідею твору 8/8
незвичним поєднанням метричних долей (3+3+2). Ця ритмоформула має
вигляд тональності та її двох обернень. Основна тема проходить в партії лівої
руки і викладена нисхідним поступом чвертями (тональність Fis-dur) з
раптовим стрибком на зменшену октаву (his-h) та подальшою висхідною
гамоподібною лінією шістнадцятих тривалостей (D-dur).
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Тональна лінія основного розділу: Fis-dur-D-dur-М.dur7 (cеквенційні
чотири акорди, що спускаються по секундам)-Fis-dur-D-dur-B-dur-dis-moll-Cdur/M.Dur7-dis-moll-b-moll-Des-dur-A-dur/As-dur.
Витончений, граціозний склад акордової фактури вальсу поєднується з
віолончельним регістром звучання основної теми, яка має риси, схожі з
музичною

стилістикою

Д. Шостаковича.

Форма прелюдії

–

складна

тричастинна репризна. Експозиція має тричастинну будову (АВА); крайні
розділи – вальс, а середній (В) – тематична лінія від контроктави, що
проходить на тлі хвилеподібної фігурації в dis-moll, відрізняється ладовим
контрастом.
У середньому розділі складної тричастинної композиції звучить новий
тематичний матеріал (С): тема викладена в дусі тендітної, витонченої піснітанцю, а тональність A-dur лише підкреслює її світлий, пасторальний образ.
Тональне вирішення теми досить класичне – T-S-S♯1-D-VI-D-VI-S-D, та
складається з двох фраз повторних за будовою (4 +4). Тема вальсу в репризі
сприймається як епілог всієї прелюдії. Співставлення тональностей мажоромінорного сполучення надає романтичного нахилу.
Прелюдія № 14 Andante es-moll виокремлюється серед інших п’єс у
циклі за своїм образним задумом. Неймовірно містична, подекуди примарна,
вона вводить в стан невловимості миті (див. Додаток А, № 45). Форма
прелюдії складна тричастинна: основний і середній розділи мають
двочастинну будову, реприза скорочена. Поліфонічна фактура має чітку
регістрову диференціацію.
Основна тема наділена секундовими та тритоновими сполуками та
виписана крупними тривалостями. Тему оточують два споріднені пласти:
перший – нисхідний рух звуків es-moll (es-b-a-as-d) та нонові розхитування,
другий пласт, який проходить у вигляді канону, стає перегорнутим ритмічноінтонаційним малюнком до першого. Відзначимо роль остинатних нонових
похитувань, які звучать у продовж розділу. Даний принцип дуже нагадує
«Шибеницю» з циклу «Нічний Гаспар» М. Равеля.

122

Другий розділ експозиції розпочинається темою, яка складається з
поступового нисхідного руху терцієвої інтерваліки в партії лівої руки на тлі
«нонових» похитувань в правій. Тематизм розгортається на секвенційно.
Поява форшлагів додає «ноновим» похитуванням пожвавленості.
Середній розділ – pesante стає кульмінацією прелюдії. Тема розділу –
зловісна, подекуди набатна, викладена крупними тривалостями на фоні
гармонічного сполучення a-moll та E-dur, проходить у вигляді багаторазових
акордових репетицій (див. Додаток А, № 46). Прелюдія може бути
розрахована на піаніста з великою рукою, довгими пальцями (зауважимо, що
композитор від природи мав велику руку «рахманіновського типу»). Широкі
тризвукові акорди, крайні звуки яких складають деціму, а потім репетиції в
деціму, що являє собою технологічну проблему.
На фоні репетеційної децимової інтерваліки, в партії лівої руки
напружено звучить друга тема розділу. Генеральною інтонемою є висхідні
стрибки на велику септиму, наявність пунктирного ритму додає темі
нервозності. Поміж гамоподібних формул звучать інтонаційні елементи з
фонової фігурації основного розділу.
Реприза скорочена та розпочинається з другої теми основного розділу.
Завершується прелюдія на поступовому умиротворенні обох елементів –
інтонаційного спуску з його перегорнутим виглядом та «нонового»
похитування.
Тема прелюдія № 15 (Andantino Des-dur) – спокійна, умиротворена: на
тлі хоралу (нижній фактурний пласт) скандується виразна тема-мелодія, що
прорастає

з

хорала,

ніби

продовжуючи

лінію

ліричних

прелюдій

Д. Шостаковича (наприклад, D-dur з циклу «24 прелюдії та фуги»):
чотирикратне одного звуку F з подальшою нисхідною секундою, але потім з
висхідним стрибком на малу септиму та поверненням на основний тон F
(див. Додаток А, № 47).
Форма прелюдії двочастинна, акордова фактура розгортається в
багатоголоссі (нижній пласт – архаїчно-строковий; верхній – варіантно-
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пісенний). Друге проведення теми відбувається на октаву вище; альтовий
голос містить підголоски-контрапункти.
Третє проведення теми поступово призводить до тематичного «вибуху»
– похідного контрасту (тональний перехід від бемольних до дієзних).
Активна тема-мелодія лірико-пісенного характеру з рисами романтичної
патетики (в тональності A-dur) в акордовому викладі (поступовий нисхідний
тетрахорд, стрибок на малу септиму з поступеневим протирухом) на тлі
фігурацій шістнадцятих. Простежимо гармонічне мислення митця у
лінеарності теми цього розділу: A-dur-G-dur-fis-moll-h-moll-F-dur-Es-dur-Desdur-C-dur-G-dur-F-dur-e-moll-d-moll-Es-dur-Ces-dur.
Одним

з

найулюбленіших

прийомів

композитора

є

регістрове

розходження гармонічних сумішей: C-dur+G-dur, F-dur+e-moll, Es-dur+dmoll, зм.53 +F-dur, F-dur+G-dur, E-dur+A-dur, h-moll+fis-moll, cis-moll+gismoll, D-dur+fis-moll, C-dur+G-dur, E-dur+A-dur, D-dur+h-moll.
Такий гармонічний ланцюг досягає піку прелюдії. Авторська ремарка
quasi cadenza має віртуозний посил, виконаний за допомогою фігурації по
звукам гармоній, що проходили в попередньому ланцюгу. Віртуозний злет з
великої до третьої октави інструменту містить тонову арку від звуку A до а3.
Після ферматної паузи востаннє звучить репризне проведення теми.
Прелюдія № 16 (Andantino rubato b-moll) надзвичайно вишукана,
прозора, витончена, ніби продовжує лінію інтимної лірики О. Скрябіна.
Основна тема викладена у вигляді інтонаційного візерунку, що складається з
висхідного та нисхідного рухів (див. Додаток А, № 48). Кришталевий,
делікатний регістр другої октави, з якої починається тема, та її інтонаційна
складова споріднюють образ із прелюдією № 2 a-moll з циклу «24 прелюдії»
op. 11 О. Скрябіна. Зауважимо, що композитор у висхідному русі теми
обирає близькі за відстанню інтервали – секунди, терції, квінти, а для
нисхідного руху – терції, септими, сексти.
Монолитна експозиція містить хвилясті інтонації, що перегукуються у
регістровому діалозі (11 т.). Короткочасна зигзагоподібна лінія вісімок, що
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складається з тритонів, секунд, зменшених октав – «вкраплення» нового
елементу теми. Лінія восьмих з основного розділу вже набуває статусу
самовизначення нового елементу (див. Додаток А, № 49).
Тема середнього розділу (5 т.) вирізняється появою короткочасного
покою (G-dur). Замість хвилястого малюнку через багаторазове повторення
стійких терцій (g-h), поміж яких спостерігається «висвітлювання» й інших
тонів (d-fis, fis-a) на тлі квартакорду – d-g-c-fis виникає остинатний тип
викладу.

У

подальшому

він, немов

дзеркало,

вибудує симетричну

композицію (з дзеркальною репризою): А А1 В А1 А2.
Кульмінацією стає насичений акорд (c-d-es-f-ges-b), розкиданий поміж
регістрів. Завершується прелюдія витонченими інтонаційними візерунками
основної теми, які поступово стихають, спускаючись до нижнього регістру
інструменту, залишаючи тональну визначеність b-moll.
Прелюдія № 17 (Аllegretto As-dur) – активна та заряджена. Заклична
імпульсивність, бадьорість основної теми (А) базується на жанровій основі
театральної музики (див. Додаток А, № 50). Фанфарність виникає завдяки
тридольному метру в розмірі 68 (восьма з затакту, чвертна, восьма, четвертна,
дві шістнадцяті), а також інтервалу ч. 5 у різних тональних площинах – Т та
D, але далі від цих основних функціональних тонів As та Es композитор
будує квартакорди, спочатку тризвукові, а потім чотиризвукові, які сходять
вгору. Продовженням фанфарності є інтонаційна формула «драбинки», що
здіймається вгору по септимам, проходячи через регістри фортепіано – від
великої до третьої октави.
Друга тема В (17 т.) переводить увагу на ліричний образ. Гармонічний
зміст містить такий план: B-dur-As-dur-Ges-dur-C-dur. Інтонема кварти
символізує просторовість. На квартах побудований спуск в мелодичній лінії,
бас та середні голоси також утворюють квартакорди. Згодом мелодична лінія
нисхідних кварт переходить з верхнього у теноровий голос.
Мелодика середнього розділу С асоціюється з образами балетної музики
С. Прокоф’єва (див. Додаток А, № 51). У третій октаві інструменту сріблясто

125

звучить тема спочатку в Es-dur, а потім в g-moll. Друге проведення теми
нагадує варіацію. Реприза прелюдії – дзеркальна (В1А1): фанфарні
ритмоформули спускаються тональними сходинками B-dur-As-dur-Ges-dur-Cdur.

В

зоні

кадансу

фанфари

посилені

акордовими

гронами,

що

завершуються на гучній динаміці ff.
Отже, не дивлячись на симетрію загальної композиції, яка має
концентричну будову, інтонаційна драматургія п’єси має хвильоподібний
профіль як підтвердження психологічного змісту цієї цікавої мініатюри, яку в
вищезазначеній типології ми віднесли до групи звуконаслідувальних
(театральних) смислообразів циклу «24 прелюдії» І. Карабиця.
Прелюдія № 18 (Lento f-moll) – філософська за семантикою і належить
герою який став більш дорослим, який поставлений перед проблемами буття
(див. Додаток А, № 52). Занурюючись у дивовижний звуковий світ прелюдії,
можна сказати, що вона продовжує бахівський тип висловлювання. прелюдія
споріднена до хоральної прелюдії f-moll та прелюдії з «Прелюдії та фуги» fmoll з 1 тому ДТК Й. С. Баха за семантикою та фактурним викладом. Її краса,
мудрість у розтлумаченні змістовності призводять до асоціацій з звуковою
архітектонікою величного собору.
Форма прелюдії проста тричастинна, однотемна. Середній розділ
позбавлений тематичного контрасту, що наближує дану прелюдію до
барокової стилістики творів Й. C. Баха, виявляючи необарочну лінію
композиторської творчості І. Карабиця.
Образ прелюдії має два фактурних плани. Основна тема викладена
октавами у нижньому регістрі інструменту, тембрально нагадуючи органне
звучання, а лінія шістнадцятих прокладає свій шлях від малої октави до
другої. Величну тему супроводжує ламана графіка верхнього плану –
зигзагоподібна та поступова інтонаційність шістнадцях тривалостей створює
просторовий ефект звучання органу. Якщо тема йде за секудовими
інтервалами, то ламана графіка утворює найулюбленіший інтервальний
аресенал композитора – висхідні септими, тритони та звуки за кварто-
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квінтовими

гармоніями.

Така

інтерваліка

у

своїй

поетапній

першочергованості звучання насичує довготривалі тони теми багатими,
тембральними обертонами. Штилі, додатково виписані в лінії шістнадцятих,
утворюють

приховану

поліфонію,

інколи

виявляючи

ідентифікатор

тональності (f-moll-g-moll), належної до басу. Темброво-колористичне
забарвлення в прелюдії дозволяє провести паралель з наслідуванням
органного звучання як символа духовної самосвідомості європейської
музичної культури.
Середній розділ (тт. 8-15) побудований як поліфонічно-тематична
перестановка тематизму двох фактурних планів.
Реприза повертає першопочатковий варіант фактури, підсумовуючи етап
завершальності природнього життєвого кола. Твердження своїх життєвих
позицій, збалансованість духовних пошуків гармонії – ось філософські
концепти звукового універсуму прелюдії.
Прелюдія № 19 (Аllegro Es-dur) кардинально змінює звукову декорацію.
Театрально-грайливий характер прелюдії немов повертає слухача у вимір
безтурботного дитинства. На авансцені панують юнацький запал та подекуди
передражнення.
Прелюдія має тричастинну будову (проміжну між простою та складною).
Наявність в експозиції довготривалих міжмотивних пауз (див. Додаток А, №
53) створює внутрішній діалог19. Мелодія верхнього голосу в martellato
виписана у компактній інтервальній межі – в. 2, м. 6, м. 2, м. 3, ч. 4, зм. 5,
створює для виконавця певне артикуляційне завдання.
Середній розділ (As-dur) контрастує за тематичним матеріалом.
Вольовий посил, активізований пунктирним ритмом і зарядом пульсуючих
шістнадцятих, дає змогу для злету основної теми прелюдії (по звуках Asdur’а з подальшими крупними тривалостями на інтервалах тритону та
септими) (див. Додаток А, № 54). Активність заданої теми, відчуття

19

Відчуття емоційного заряду, інтонаційна звивистість матеріалу, питально-відповідальні інтонації
наближують дану прелюдію за образним змістом з етюдом № 3 ор. 25 F-dur Ф. Шопена.
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тональних переходів, візуальна позиція на фактуру наближують звучання до
гротескних образів С. Прокоф’єва. Повторне проведення теми В відмічено
пунктирними висхідними рухами на нону на тлі оберненого прошарку
фактури з середнього розділу.
Реприза повертає слухача до театральної гри. Регістрові перебіжки
інтервальних martellato зрештою віднаходять основну тональність – Es-dur.
Прелюдія № 20 (Аllegro furioso с-moll) при всій її ритмічній стійкості
містить образ люті. Форма прелюдії – складна тричастинна. Тема
відкривається напруженою треллю зі злетом на інтервал м. 6, напруженості
настрою придає і подальша прихована поліфонія, лінія восьмих тривалостей,
що поділяється на нижні та верхні інтонаційні точки (див. Додаток А, № 55).
«Люта» трель кожного разу призводить до нової інтонаційної ланки. Ламана
графіка загального малюнку додає образу знервованої експресії.
Стилістична ознака тематизму середнього розділу – остинатна,
довготривала пульсація тонів «h» і «с», на якій будується двоголосся (див.
Додаток А, № 56). Верхній голос має акцентовані долеві перебивки, які
унаочнюють джазові впливи; контрапункт в партії правої руки – навпаки
ритмічно вивірений. Репетиційна формула надалі стає одним з засадничих
елементів розвитку при виявленні психологічного навантаження образу,
оскільки вона втрачає свою рівність (відсутня одна шістнадцята в першій та
другій долях, також присутня синкопа в другій долі) і сприймається як
сигнал sos.
Кульмінацією розділу стає репризне проведення джазових перебивок з
продовженням формули sos, а вивірений другий голос тепер проводиться в
басу. Предрепризною зв’язкою є звучання двох контрапунктичних ліній –
ритмоформули sos (із задіяною октавою на звуковому тоні «g», але вже в
нижньому регістрі фортепіано) та вивіреної ритмічної лінії двоголосся.
Динамічне посилення формули sos (на D органному пункті) призводить до
репризи, в якій тема звучить люто, нещадно.

128

Кода повертає сигнал sos у контроктаві інструменту, який залишений
наодинці. Востаннє інтонації основної теми Прелюдії № 20 звучать
делікатно, питально, на що отримують нещадну зловісну відповідь акцентноджазових перебоїв.
Прелюдія № 21 (Moderato B-dur) відкривається з закличними фанфарами
(тонічний квартсекстакорд в першій октаві фортепіано). Завдяки задіяному
динамічному прийому – різке звукове затухання гармонії з f на p –
складається

асоціація

з

кінематографічним

образом,

коли

камера

наближається або віддаляється від сфокусованого радіусу знімального
об’єкту (див. Додаток А, № 57). Цей принцип задіяний не випадково,
оскільки Іван Федорович багато працював над музикою не тільки до
театральних вистав, але і кінофільмів, більш того, був присутній на
кінематографічних зйомках. (Такий прийом також можна простежити у
фіналі партити № 5 М. Скорика).
Пульсація остинатних восьмих завдають ритмічної стійкості та
незламності, попри некратний розмір 58. Неквадратиний синтаксис (5+13 тт.)
теми з двох речень повторної будови (а+а1) з продовженим розгортанням
Після іскрометного динамічного спаду впевнених акордів досить делікатно,
трохи віддалено звучать квазі-літаврові октавні перегуки у контр- та великій
октавах. Ламаність мелодичного контуру цих перегуків, що в свою чергу,
переміщуються з D в T, а також їх ритмічна нестабільність свідчать про
неординарне поєднання двох полярних образів – стійкості та зламності.
Важливою ознакою жанрової стилістики є акордика основної теми.
Наприклад, альтерація субдомінанти (S7(#1,
неочікуваність

для

слухового

# 5)

сприйняття

) привносить несподівану

гармонічних

співставлень

(мажорного і зменшеного тризвуків та квартакордів у подальшому викладі).
Поступово мелодичні ходи в низькому регістрі інструменту, що проходять
саме на фоні гармонічних співставлень у правій руці, починають ритмічно
пожвавлюватись, зберігаючи при цьому свою головну ритмічну рису –
синкопованість у ритмічих структурах. Звукові злети будуються на
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квартових

співзвуччях

(a-d-e-a)

з

секундо-октавними

нисхідними

інтонаціями. Такий звуко-інтервальний комплекс зустрічаємо у концертному
етюді № 4 з опусу 42 фінського композитора Ейноюхані Раутаваари.
Кульмінацією розділу стає нисхідний секвенційний рух з малих секунд (g-fisf-d; es-d-des-b) в розмірі 68. Образ пройнятий пунктирним, гострим ритмом.
Розведення

фактурно-регістрових

меж

виявляє

масштабно-оркестрове

мислення композитора. Тематична зв’язка до середнього розділу (в якому
прозвучить дві нових теми) будується на джазових інтонаціях.
Образність середнього розділу занурює в сферу звукової містики (див.
Додаток А, № 58). Серед звукових коливань розкладених нонових та
септових тризвуків (as-d-g ↓; as-d-g ↑ такі звукові структури бачимо і в
середньому розділі токати з циклу «Прелюдія та токата» І. Карабиця), чуємо
інтонації нисхідних секунд з кульмінаційного моменту основного розділу.
Друга тема середнього розділу – колискова, що тримається на опорі тону
c (c-c-b-c-as :ll c-c-b-c-es-c), а потім d, завдяки cеквенційному ходу на тлі
триольного міжрегістрового звукового мерехтіння. Згодом тема вигляді октав
починає поступово спускатись. Зворотній шлях простежується у підході до
репризи. Звучать вже знайомі джазові мотиви, за ними кульмінація з першого
розділу, що призводить до репризи, яка повертає впевнену рішучість образу,
проте позбавленої кіномонтажності.
Остинатність гармоній в репризі представлена у вигляді регістрових
переміщень (на відміну від експозиції), з пунктирними вкрапленнями, що
йдуть від кульмінаційного епізоду. «Літаврові» перегуки в лівій руці звучать
також подвоєними октавами. Чотиритактова будова гармонічних акордових
відозмін на D функції та її логічне розв’язання у T узгоджує двоїсту
образність у єдину гармонічну вертикаль, головну тональність, на котрій
завершується прелюдія відчуттям окличної перемоги.
Отже, інтонаційно-драматургічний аналіз цієї яскравої прелюдії виявив
її композиційну особливість – тричастинність з ознаками як простої (за
типом експозиції у вигляді простого періоду повторної будови), так і
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складної репризної форми (оскільки контрастна тематична будова в
розвиваючому розділі є простою двочастинною формою ВС).
Камерність звукообразності Прелюдії № 22 (Andante g-moll) відчувається
вже з перших її звуків. По-перше, в ній використана надто делікатна
динаміка – рр та р; по-друге, композитор створює тему-мелодію як голос
одинокої тендітної душі (див. Додаток А, № 59). Прелюдія написана у формі
періоду повторної будови.
Відкривається прелюдія поодинокими терцієвими тоновими дубляжами,
що виписані по черзі то в третій, то в другій октаві фортепіано. Авторська
ремарка grazioso придає образу душевної делікатності, а остинатність разом з
штрихом staccato надають уявлення про «краплини дощу». Варто звернути
увагу на ритмічну організацію образу «дощу». Беручи інтервал терції за
інваріант теми, композитор створює три звуковисотні позиції g-moll (b-g, db), як ритмічні варіанти «дощового» супроводу, де в кожному із варіантів
обов’язково буде відсутня то перша, то друга, то третя доля.
Основна тема-період має струтуру типу «питання-відповідь» (в умовах
неквадратного синтаксису: 4+2; 3+3; 4+2; 5+3). Образ характеризується
використанням довгих тривалостей, оспівуванням тонів з несподіваною
нисхідною септимою (a-a-g-a-g-a↓). Відповіддю на одинокий солоспів слугує
лінія staccato в нижньому регістрі інструменту, яка імітує щипок по струнах.
Гармонічний каркас прелюдії належить до класичної структури: t
звуком а)

(з неокорд.

– ІІ7 – D (без терції, але з секундою) – t.

Варто зазначити, що у другому повторному періоді, композитор залучає
в основну тему форшлаги, кварто-квінтові за інтервалікою прикраси та
хроматизацію до останнього звуку у фразі, що в свою чергу, увиразнює
тяжіння до блюзової стилістики. Регістрова відозміна у заключній фразі, що
прозвучить не в першій, а в малій октаві, надає слухацькому сприйняттю
врівноваженого спокою, наче ліричний герой віднайшов опору (найнижчий
тон g великої октави цьому сприяє).
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Характер основної теми Прелюдії № 23 (Аllegro F-dur), що написана у
проміжній тричастинній формі (А В В1 А2), – імпульсивний, пожвавий.
Постійна зміна інтонаційного руху теми-мелодії, що проводиться тричі
(а1 а2 а3), привносить образу риси вибагливості та химерності. Регістровий
діалог елементів теми будується на їх чергуванні (у другій, потім в третій
октаві). Завдяки штриху staccato строката тема продовжує розвиток
віртуозними

інтонаційними

візерунками,

що

предстають

у

вигляді

обспівування звукових тонів (g, es, g, f) та гамоподібних висхідних та
нисхідних пасажів, викладених квінтолями та секстолями (див. Додаток А, №
60).
У фактурі відчувається розшарування на два плани: крайні довготривалі
звуки ніби утримують інший тематичний варіант у вигляді паралельного
руху двоголосся (середній регістр).
Заключне проведення теми в експозиції призводить до кульмінації –
величавої, могутньої quasi-акордової теми, що викладена чвертними
тривалостями, октавами у нижньому регістрі інструменту. Акцентуація, яка
присутня в кожній октаві дає відчуття несхибного самовпевненого поступу.
Жанрова ознака образної сфери середнього розділу – величний хорал20 у
середньому регістрі (як спів монахів) на тлі остинатних фігурацій C-dur-ного
тризвуку. Перша тема-образ нового розвиваючого розділу (період монолітної
будови) повертає слухача у врівноважений стан, продуманий вимір своїх дій
(див. Додаток А, № 61). Перший період – тризвуковий хорал на тлі органного
пункту в тональності C-dur, що складається з чотирьох фраз, три з яких –
секвенційні

будови.

Наведений

нижче

тональний

план

підкреслює

біфункціональність організації тематизму. Отже, перша секвенційна будова
має наступний гармонічний вигляд: (С-dur+ e-moll, d-moll, C-dur, d-moll, amoll, B-dur, As-dur);
друга секвенційна будова: (С-dur+ g-moll, F-dur,Es -dur, As-dur, e-moll);

20

Ця тема викликає асоціації з сонатою для фортепіано № 3 f-moll Й. Брамса, який обирає для
характеристики П.П. п’ятої частини циклу хорал.
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третя секвенційна будова: (С-dur+B –dur, A -dur, G-dur, A-dur, F-dur, G-dur,
A-durl); четверта будова: (C-dur+ B –dur, A -dur, G-dur, C-dur, G-dur)
Друге проведення хоралу вже більш насичене (акордова вертикаль
містить замість трьох звуків – сім). При тому, що гармонічний розвиток
хоралу супроводжується динамічним та регістровим крещендо; крім того,
замість непорушного C-dur з’являються інші кварто-квінтові перебори нових
тонових «стовбурів» – B, G, H, A.
Зв’язкою

перед

репризою

слугують

вкрадливі

звуки

(елементи

кульмінації) величавої теми у нижньому регістрі фортепіано.
Реприза пронизана рішучими, вольовими діями основної теми. Нову
якість розвитку демонструє конрапункт основної строкатої теми та
величавого поступу quasi-акордової у нижньому регістрі. В останнє звучать
інтонаційні перегуки і хорал (у ритмічному збільшенні), рішуче та
безапіляційно, що свідчить про внутрішню трансформацію образу.
Прелюдія № 24 (Аnimato d-moll) завершує цикл фортепіанних мініатюр,
який у композиторів-попередників сприймався як звуковий універсум.
Багатообразна палітра прелюдії тримає слухача в постійній концентрованій
увазі. Написана в складній тричастинній формі А В А1 С В1 А2 (Coda).
Відкривається прелюдія тривожною тритоновою пульсацією на pp,
наслідуючи штрих pizzicatto у нижньому регістрі фортепіано, що одразу
завдає образу містичної зловісності (див. Додаток А, № 62). На постійно
діючому остинато з’являється тема у контроктаві. Її ритмічна експансивність
та інтонаційний абрис (тритонові закличні інтонації, кварти, хроматизовані
нисхідні ходи) направлені на розкриття стурбованості, зловісності.
Середній розділ експозиції характеризується зміною образу. Замість
тривожних сигналів – виписана джазова імпровізація (у верхньому регістрі
інструменту).

Кульмінацією

розділу

стають

розкладені

гармонії

з

неакордовими звуками, типові для гармонічного мислення І. Карабиця (G-dur
+VI Ь

, Ges-dur + II) з продовженням дисонантних гармоній (h-g-cis, b-fis-c, es-g-

d, e-g-es, g-cis-fis). Реприза повертає слухача в атмосферу тривоги.
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Інтервальний вибір дисонантного спрямування (d-f-h-cis), що неодноразово
повторюються, рельєфно увиразнюють стан занепокоєння та напруги (наче
сингал тривоги – sos), а гармонічний синтез двох різних гармоній (останніх
завершальних акордів) тільки підсилює безапеляційність зловісного стану (Fdur+Ges-dur, Des-dur+F-dur, Ges-dur+B-dur).
Cередній розділ прелюдії (C) будується на темі джазової імпровізації, що
інтонаційно пов’язана з темою B (див. Додаток А, № 63). Метушливі
інтонаційні лінії, починаючись з різкого динамічного спаду (sub. p),
розвиваючись, виводять на тему-гармонію з інтервальним рядом (es-des-ddes) (сопрано в партії лівої руки), яка впізнається як типовий для музики
І. Карабиця генеральний стильовий зворот21. Тема проводиться двічі:
спочатку в першій октаві, а потім в третій (з інтервальним інваріантом es-desd-с-h-b). Фатальність образу додає токатний виклад, що сприймається як
символ зловісного навколишнього світу (накшталт фатуму)22. Варто сказати
що

«розкидана»

фактура

містить

маштабну

регістрову

траекторію

переміщень рук.
Динамічна реприза звучить оркестрово насичено, до того ж відзначимо
відсутність основної теми, що пояснює наявність дзеркальності: другий
елемент теми B з її акцентуацією та «розкладеними» гармонії з неакордовими
тонами у складі Des+ VI, G-dur+VI) з наступним продовженням дисонантних
співзвуч в «хрустальному» регістрі інструменту на тлі пентатонічних груп (fcis-g, g-c-fis). Останнє октавне проведення теми звучить драматично, що
підкреслено регістровими умовами контроктави.
Кода прелюдії d-moll – заключне слово в драматургії всього циклу. Її
тематизм містить акцентовані акордові грона різної структурної будови (Gesdur+F-dur, F-dur+Des-dur, B-dur+Ges-dur, Ges-dur+F-dur, F-dur+Des-dur, Bdur+Ges-dur) та акордами з розщепленими тонами (D/dur+moll, Es/dur+moll,
21

Його можна зустріти також у темі середнього розділу другої частини Другого фортепіанного концерту

І. Карабиця.
22
Тему Фатуму із схожим інтервальним абрисом (f-e-dis-cis-d) знаходимо у «Чаконі» для ф-но
С. Губайдуліної.
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D/dur+moll,

gis-c-d-g,

f-moll#1).

Устрімляючи

драматургічний

процес,

розводячи регістрові межі, композитор ніби не стільки завершує прелюдію,
скільки завершує образне коло циклу, а саме відчуттям свободи,
спрямованості, стійкості, волі та всепереможності людського духу.
2.3 Цикл «П’ять мініатюр» (1984): константи зрілого стилю
«П’ять мініатюр» займають особливе місце в творчій спадщині Івана
Карабиця

та

розпочинає

останній

період

творчості

композитора,

репрезентуючи яскравий індивідуальний стиль. Цикл був написаний після
значної перерви в творчості композитора саме в області фортепіанної музики
(в період з 1976 по 1984 рік І. Карабицем не було створено жодного
фортепіанного твору). Ця причина пояснюється фактом захоплення митця
саме театральними, симфонічними та вокальними жанрами. В монографії,
присвяченій

Івану

Карабицю,

Л. Кияновська

зазначає:

«... важливою

передумовою становлення індивідуального стилю Івана Карабиця, а відтак і
ключем до розуміння його творчої еволюції, справедливо може вважатися
його особистість, усе психологічне налаштування, що винятково цілісно й
послідовно відбилося як у тематичних, жанрових, образно-емоційних
пріоритетах його творів, так і у самій манері письма» [151, с. 286]. Очевидно,
що в циклі простежується траєкторія жанрового відходу з крупних, сонатних
форм до мініатюр: здатність у малому відобразити найцінніше – принцип
«великого у малому» (за Є. Назайкінським).
Починаючи з 2000-х років, цикл «П’ять мініатюр» виконувався різними
музикантами. Твір неодноразово звучав на конкурсі піаністів імені
І. Карабиця, на різноманітних вечорах, присвячених пам’яті видатного
композитора, фортепіанних конкурсах тощо, автором статті у тому числі.
Композиторський задум твору цілком відрізняється від доробку першого
періоду творчості. Спостреігається усвідомлений відхід композитора від
масштабності, монументальності та «новомодних» композиторських технік
(серіалізм, додекафонія тощо), які були все ж ризикованими для 60-х років,
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але притаманними для фортепіанних творів першого періоду творчості.
Головне, що різко відрізняє саме цей твір від його інших – наявність прозорої
фактури та неймовірна жага композитора до щирості висловлювання. А
підтвердженням природності в останніх творах Карабиця є цитата відомого
українського

музикознавця

Н. Савицької:

«... композитори

в

післяполуденний період творчості починають цінувати не стільки радикалізм
і новаторство, скільки красу, гармонійність, скоординованість компонентів
структури. “Боротьба між серцем, що проживає, і розумом, який знає”
(Р. Роллан) завершується перемогою вмиротвореності, простоти, переходом
від надчуттєвості до позачуттєвості. Очевидно, це і є зона катарсису життєвої
драматургії» [366, с. 37].
Якщо уважно зануритись у звуковий простір циклу, можна спостерігати
його лірико-сповідальну направленість. Достоменність і щирість авторського
висловлювання свідчать про сповідальний тип світовідчуття художника,
відкритого до пошуків вищих ідеалів, свободи і творчості.
Драматургія циклу побудована за принципом контрасту (по-перше,
образного й темпового), де кожна з частин втілює світогляд митця: І ч., ІІІ ч.
та V ч. – повільні частини – ліричні, «авторська інтимна лірика». ІІ ч. та ІV ч.
енергійно-скерцозні частини. Разом з тим, великого значення в циклі набуває
принцип жанрового контрасту. В кожній його частині превалює певний
жанровий початок: у І, ІІІ, V частинах – кантилена, у ІІ та ІV – моторика.
Розглянемо «П’ять мініатюр» для фортепіано з точки зору його
жанрової належності та інтонаційної драматургії.
Перша частина (Andante cantabile) відкривається темою, яка за своїм
інтервальним походженням стає інтонаційним епіграфом всього циклу (див.
Додаток А, № 64). Форма частини нагадує імпровізаційні хвилеподібні
коливання, які

виписані у формі періоду. Рівномірність ті рівність

тривалостей знаходять своє відбиття в ідеї розповідальної процесуальності.
Оскільки жанр мініатюри сприяє розкриттю рис людської індивідуальності,
яка в свою чергу має неосяжні та нескінченні межі, та яка стоїть поза
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значенням зовнішнього світу, перша частина розкриває протибіччя однієї з
головних концепцій у творчості І. Карабиця «Я-зовнішній світ». Таке
відлуння можна відчути у Другому та Третьому фортепіанних концертах,
циклу «24 прелюдії» для фортепіано, номерах «Саду Божественних пісень»,
концертах для оркестру та інших творах митця.
Відчуття «залежності» людських ідеалів до незламності законів,
природних устоїв відчутно з самих перших звуків частини. Образ «світу»
подано у виглядяді однієї, але важливої інтонації з малої терції, яка буде
завжди протипоставлятись образу людської відкритості та безпосередньості.
Фактура викладена поліфонічно. Частина містить фактурну трипластовість.
Терцієві інтонації у нижньому голосі та два голоси, які в свою чергу
взаємодіють

та

звучать

у

вигляді

неточного

канону.

Романтичне

світосприйняття відчувається у головній темі частини, яка виписана в
верхньому регістрі інструмента. Плинність ритмічних фігур (тріолі) та
інтонаційна траєкторія теми, що має нисхідні ходи з черегуванням висхідних,
виявляє хвилеподібність інтонаційного процесу частини. Важливо зазначити
і той факт, що після трикратного інтонаційного вздіймання, композитор
виписує паузу, тобто залишає музичну фразу розімкненою, а тим самим
емоційно-загостреною. К. Зєнкін вказує, що: «Вся організація романтичної
мініатюри спрямована на кристалізацію єдиного стану, одномоментної
думки, але при цьому прагне виявити і її внутрішній рух, більш того, вона
живе виключно цим рухом, стихійним, ірраціональним потоком. «Зупинена
мить» романтичної мініатюри виявляє, що її зупинка (дійсна, справжня
зупинка!) – відносна і що не може бути абсолютної зупинки на тлі
тютчівського вічно “ворухливого” нічного хаосу – він пронизує будь який
спокій і будь яку довершену форму» [125, с. 10]. Поступово підвищуючи
інтонаційний

щабель

верхнього

голосу,

композитор

з

кожною

хвилеподібною фразою емоційно напружує та динамізує всі складові
фактури.

Така

чотирикратна

модель

повторення

з

завершальною
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інтонаційною відповіддю досить часто зустрічається у мініатюрах, варто
лише згадати прелюдії ор. 11 О. Скрябіна.
Друга частина циклу (Allegro) пов’язана з логікою внутрішнього
циклічного контрасту. Хаотична та метушлива, вона протипоставляється
попередній, врівноваженій розповіді героя-романтика. Вся фактура частини
виписана у вигляді тремоло (див. Додаток А, № 65). Саму техніку тремоло
заповнюють кожний раз нові інтревальні покажчики, які змінюють своє
колористичне забарвлення практично у кожній долі такту. В обох руках
прослідковується різне інтервальне нашарування (м. 2 в суміші з м. 3, м. 3 з
в. 3, м. 6 з в. 6).
Один з головних елементів фактури – інтервальне тремоло, яке
викладено разом з квінтольними або септольними ритмічними злітами. Такі
септові взльоти – характерний ритмічний прийом багатьох творів І. Карабиця
(дивитися цикл «Прелюдія та токата», фортепіанні концерти, сонати для
віолончелі та фортепіано). Взльоти також характерні паузовою зупинкою.
Знову спостерігається розімкненість фразування. Протифазою данних
інтервальних тремоло є епізод presto на sub.p. Зазначена, вищевказана
інтерваліка

зводиться

до

виконання

репетиційної

техніки.

Звукове

нашарування здіймається від одного звуку до поступового кластерного
звучання в загальному діапазоні деціми. Такий прийом можна зустріти у
Третьому фортепіанному концерті, прелюдії № 8 з циклу «24 прелюдії» для
фортепіано. Поступово «розкріпачення» тремолових інтервалів зводиться до
гармонічних вертикалей, які продовжують черегуватись з технікою тремоло.
Кульмінація цієї частини виявляє вихід зі специфіки техніки тремоло, у
вигляді інтервального блукання, саме у стрункість гармонічного звучання, де
нарешті проступається інтонаційна вивіреність. Верхні звуки гармоній
оформлюються

наче

у

своєрідний

«гімн»

частини

(e-f-e-d-e-f-e-d-c).

Завершають частину тремолові блимання у нижньому регістрі інструменту,
які також в результаті засобом динамічної ремарки cresc. зводяться до
кварто-квінтової гармонічної вертикалі на f.
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Така хаотичність «мерехтіння» інтервальних складових данної частини
за своїм образом нагадує картину метушливого стану збуджених та лютих
бджіл. За формою та образно-асоціативним рядом, тобто прагненням митця
передати хвилинні враження, своєрідну «гру миті», мінливість і невловимість
стану світу, частина нагадує зразки «Швидкоплинностей» для фортепіано
ор.22 С. Прокоф’єва.
Третя частина (Andante rubato) знову повертає слухача до ліричної,
мрійливої сфери. Цей номер наділений лірико-сповідальним характером,
неспішним розгортанням теми-ядра (див. Додаток А, № 66). Фактура частини
також налічує поліпластовість – три пласти, кожен з яких має особистий
ритмічний вимір. Ремарка rubato відіграє особливу темпо-ритмічну роль у
становлені

музичного

процесу

частини.

Запровадження

тріольних,

квінтольних, секстольних ритмічних фігур, їх чергування та поліфонічне
«зіткнення» з дуольними фігурами в інших голосах утворюють поліритмію та
відчуття ритмічної хиткості та крихкості. Форма частини проста тричастинна
зі скороченою репризою. З самих перших тактів квінтолі, тріолі, синкопи
спрямовані на відтворення імпресіоністичної замальовки. Тема має шлях
динамічного розгортання тематичного матеріалу, зпочатку з окремих
інтонаційних мотивів, які згодом будуть спрямовані на певні знаки, символи
музики І. Карабиця. Першопочатковий знак знаходимо з самого початку в
інтонації ч. 5 ↑-в. 2 ↓-м. 2↑. Дану фігуру спостерігаємо і в другій частині
Другого фортепіанного концерту. Роздивляючись фактуру частини можна
зробити висновок, що І. Карабиць виписує її начебто партитурно. Так і
середній розділ (с-moll) предстає у вигляді оркестрових ліній, які наділені
певним тембром. Тут насичені низькі струнні, поступові трихордові інтонації
у сольних інструментів – кларнетів, альтів – та обрамлення візерунковими
септолями високого флейтового регістру, які кожного разу змінюють свою
направленість.

В

цих

тембрових

перегуках

відчувається

не

тільки

майстерність композитора саме в області оркестрового письма, а принцип
тембрального діалогу, що займає одну з найважливіших та показових
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якостей в презентації творів І. Карабиця. Завершення середнього розділу
здійснено шляхом виписаного інтонаційного питання, відповіддю на яке
служить кульмінація частини (sub. f). Фактура поліфонічно насичена, кожен з
голосів має свою персональну векторальну направленість. Скорочена реприза
завершує частину інтонаціями невирішенності, незакінченності.
Четверта частина (Аllegretto) знову привносить образний контраст.
Жанрова природа частини – жартівливе скерцо (див. Додаток А, № 67). Саме
у скерцозності І. Карабиць підкреслює власне момент гри за допомогою
виписаних

акцентів,

динаміки,

регістрів,

тембрів.

Форма

частини

двочастинна репризна. Забавність основного образу привносить той факт, що
розпочинається тема з синкопи з подальшим ріномірним викладенням
восьмих тривалостей. Основний розділ побудований на протиставленні двох
тем: у першій панує власне жартівливе скерцо, а друга тема виявляє
пісенність. Перша тема подана в оригінальному ритмі – синкопа з
подальшою рівномірністю та міждолевими паузами у другій октаві
фортепіано, головною рисою теми предстає інтервал з м. 3, з якої й
розпочинався цикл. Фактурне викладення частини відрізняється «чистотою»
конструкції

–

двуголосне

викладення,

яке

позбавлено

фігураційних

нагромаджень. Друга тема виявляє інтонації пісенного складу. Виписана у
великій октаві, за тембром нагадує віолончель на фоні вертикальних
квартово-квінтових сполучень та трелей. Реприза розпочинається з основної
скерцозної теми в канонічному проведенні, але місію розпочинати тему
відведено вже у низькому регістрі інструменту. Друга тема представлена у
незміненому від експозиції вигляді, лише тембрально вкрапляються окремі
відголоски теми скерцо. Закінчується частина жартівливою поспівкою з
завершенням її у F-dur.
П’ята частина (Аndante recitando) завершує цикл на тлі ліричного
висловлювання з позицій життєвих спостережень. Тут відчувається
самозаглиблення у світ невичерпного та неосяжного «Я» суб’єкта, який
співвідноситься з самим світом або і сам творить зовнішній «об’єктивний»
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світ. Знову концепція циклу «Я-світ» виражена у фактурному співставленні
образу непохитного, об’єктивного «Світу» у контроктаві інструменту з
обспівуванням тону b та сріблястим тембром верхнього регістру, де
закладено головну ідею висловлювання ліричного героя (див. Додаток А, №
68). Ремарка espressivo допомагає виконавцям виявити кристальну чистоту
внутрішнього світу героя та його ідеалів, а діапазонна відстань між двома
основними сферами дають уяву про недоторканость та відчуття неосяжності
суб’єкта Я з об’єктивним Світом.
Форма частини – проста тричастинна репризна. Тематичний матеріал
викладений поліфонічно. Поступово нисхідна інтонація верхнього голосу на
синкоповані ритми дає відчуття крихкості. Знову композитор користується
прийомом розімкнутого фразування, залишаючи місце для інтонаціївідповіді. Терцієві ходи в обох руках у своєму сплаві становлять гармонічну
вертикаль з В.dur2, який звучить м’яко, надаючи затишного відтінку. Друге
проведення характризується незмінною інтонацією в нижньому регістрі
інструменту та схвильованною інтонацією, але вже в протилежному,
висхідному русі у верхньому голосі. Знову звучання накладених терцій
слугують відповідями на хвилюючі запитання ліричного героя. Такі терцієві
сплави досить характерні для творчості І. Карабиця, достатньо лише згадати
Г.П. першої частини Другого фортепіанного концерту.
Середній розділ супроводжується глибинними цілими тривалостями у
нижньому регістрі інструменту в F-dur з віолончельними нисхідними
тетрахородовими ходами та фігураціями, діатонічних за походженням, які
мають імпровізаційний тип викладення. Поступово розгойдуючись, ця
фігурація створює асоціацію з кружлянням хурделиці (див. Додаток А, № 69).
На Ges-dur вертикалі з’являється імітація цієї імпровізації в нижньому
регістрі фортепіано. Бемольну сферу підтримують терції, які знову
привносять стан тепла та затишку. Закінчується цикл на незмінній інтонації
контроктави з елементами основної теми у другій та третій октаві. Востаннє
звучить образ «світу» з незмінною звуковисотною інтонацією, але вже в
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контроктаві на ppp як увіковічення ідеї переваги об’єктивного світу над
суб’єктивним.
Переходячи до висновків, доречно згадати спостереження Наталії
Савицької, яке не стосується творів Івана Карабиця, проте свідчить про
зрілість, увиразнену в останьому творі для фортепіано соло – циклі «П’ять
мініатюр»: «Зрілість – це пізнання глибин власного духу, реалістичність
оцінки професійних звершень. Розвивається критичність мислення, зростає
інтенсивність, напруженість творчого акту. Людина мистецтва починає
інтенсивно і цілеспрямовано вигортати свій креативний потенціал. Якщо
графічно зобразити цей процес, то момент зрілості буде візуально нагадувати
плато – розлоге, величне, із своїми вершинами і ущелинами. Ідеал зрілості –
сила і дієвість» [276, с. 74].
Отже, цикл «П’ять мініатюр» для фортепіано яскраво демонструє зрілий
фортепіанний стиль Івана Карабиця. За образно-естетичними принципами
твір виявляє свою причетність до неоромантичної моделі. Осмислення
жанрово-інтонаційних витоків твору сприяло визначенню його концепції в
системі «Я – Світ». Принцип антиномії виявлений як на мікрорівні (контраст
тематизму), так і на макрорівні:
•

опозиція

«внутрішньо-зовнішнє»

розкриває

психологічні

підтексти

романтичного світосприйняття героя;
• типовий показник наявності романтичної тенденції у циклі виявлено
завдяки розшаруванню на два протилежні образні плани: об’єктивний – образ
Світу

–

завдяки

незмінним

інтонаційним

формулам,

хоралам,

та

суб’єктивний – ліричний Герой – завдяки мелосу. Драматургія циклу
дозволяє зробити висновок, що композитор у циклі продовжує розвивати
традиції фортепіанного мистецтва, які були закладені О. Скрябіним,
С. Прокоф’євим, Б. Лятошинським.
У творі відчутне прагнення композитора до повного, щирого та
відкритого

самовираження

гротескних,

скерцозних

романтичного

образів

виявляє

образу.

Протиставлення

атрибуцію

пародоксальності
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принципу – самовираження та гри. Помітну роль в циклі відіграє наявність
таланту та тяжіння митця саме до симфонічного мислення. Фортепіанні
мініатюри викладені композитором з оркестровим відчуттям, з вишуканими
фактурними розшаруваннями, з виявленими принципами тембрових діалогів.
Закладений прийом образно-асоціативної арки (з першої на п’яту
частину) виявляється завдяки наявності двох сфер, задіяності та втіленню їх
функцій у своїх конкретних регістрових діапазонах фортепіано, розімкненню
фразових

побудов,

органічному

втіленню

«питально-відповідальних»

інтонацій. Драматургія циклу повністю відповідає ліричним сповіданням
митця, які в свою чергу привносять філософсько-поетичний спектр образів.
2.3.1 Джазові мініатюри (1984): художній феномен творчості
Джаз як феноменологічне явище є невід’ємною частиною української
музичної культури. Тенденція розвитку джазового мистецтва другої
половини ХХ століття характеризувалась процесом запізнення її розвитку, у
порівнянні з країнами Європи. Джаз здобув свою популярність в Україні в
середині 1950-х років завдяки переконанням митців у необхідності
впровадження цього мистецтва в соціокультурний простір такими відомими
джазовими музикантами, як В. Симоненко, Є. Дергунов, Ю. Кузнєцов,
В. Молотков. Редактором першого радянського збірника джазових стандартів
«Realbook» був В. Симоненко. Але, розвинена джазова індустрія в Україні
дозволяла лише потайки збиратись певній когорті музикантів у бенди та
імпровізувати. 1960-70-ті роки відмічені відкриттям перших джаз-клубів, які
існували у Києві, Дніпропетровську, Одесі, Львові. Форми джазового
музикування дозволили виконавцям бути прихильниками індивідуального
або колективного напрямків (ансамблевого). Іван Карабиць, будучи
студентом третього курсу Київської консерваторії, починає заробляти гроші
вільними джазовими імпровізаціями у ресторані престижного готелю
«Москва» (нині готель – «Україна», що на майдані Незалежності). Варто
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нагадати, що в 1980-ті роки І. Карабиць стає членом київського джаз-клубу, а
пізніше (1987-88) – його головою.
Композитор вільно та достатньо природньо оволодів мистецтвом
імпровізації, при цьому слід відзначити, що він ніколи не брав уроки з джазу.
Сам процес відтворення «нової» джазової стилістики приносив молодому
митцю велике задоволення. Як парадоксально, але джазове музикування в
ресторані перед «відпочиваючою аудиторією» для молодого композитора
висвітлило, насамперед, сценічно-ігрову функцію в його формуванні як
музиканта. Домінуючим критерієм «гри на публіку» став артистизм, в якому
увиразнювалось художнє Я в живому процесі «тут і зараз». Імпровізаційність
як якість стилю композитора відбивалась на комунікативному рівні
возз’єднанням двох творчих іпостасей – «композитор+виконавець» в одному
обличчі та публіки. Можна констатувати «магічний» зв’язок композитора з
публікою. Митець достаменно відчував публіку, її реакції та сугестію.
Вкажемо, що феномен творчої постаті І. Карабиця відбився як в його
академічно-професійній діяльності (де свідомість автора повністю була
направлена на внутрішньо-сенсорну функцію твору, визначення його
семантичного рівня), так і в естрадно-імпровізаційному мистецтві. Тут
свідомість музиканта була направлена на створення артистичного образу за
законами

джазу.

При

цьому

молодий

композитор

відрізнявся

аристократичним смаком, який не призводив до відчуття «легкого,
попсового» мистецтва.
«Академічний» ген був присутній джазовим імпровізаціям молодого
Карабиця, що виявилося на збалансованому, чудовому відчутті форми,
розвитку головних фактурних ліній, прекрасному смаку до ладо-гармонічних
функцій. Тобто, естетична унікальність Карабиця-імпровізатора скерована на
виявленні джазової художньої специфіки у проекції академізму. Вкажемо на
те, що В. Симоненко вніс І. Карабиця до реєстру джазових музикантів
України, який міститься в «Українській енциклопедії джазу» [291].
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Три програмні джазові мініатюри «Елегія», «День за днем» та
«Самотність» написані І. Карабицем у 1984 році. Розглянемо стилістику цих
творів більш детально.
П’єса «День за днем» (Мoderato) написана в тричастинній репризній
формі. Основна тональність a-moll. Пластичності руху завдає тридольний
розмір (68), який спонукає слухача до свінгового похитування. Тема являє
собою триразове кружляння звуко-формули (e-a-h-c-h-c) (Додаток А, № 70).
Противагою до неї стає нисхідний рух по полутонах в лінії басу. Тому,
з’являючись

кожного

разу,

звуко-формула

забарвлюється

новими

гармонічними сполуками. Синкопована фігура, типова для стилістики джазу,
виявляється у середньому фактурному прошарку через вкраплення.
Розглянемо гармонічний зміст тематизму, задля виявлення джазової
лексики:
a-moll-D-dur-d-moll на D басу-a-moll-e7-moll-fis-moll+4;

1-8т.
функції

t

S dur

D+s

t

d7 moll VI# moll

9-16т. d-moll-d7-moll-e-moll-C9-dur-F-dur-E-durзамість 5 тону –# 6-e-moll
s

s7moll

dmoll III9

VI

D

d

Cередній розділ (16 т.) позначений щільним використанням септакордів
та їх альтерацій, за основу гармонічного руху беремо висхідну тональність amoll: III7-VI7-IIь17-VII

натур.

64#

5♮ 5

-II7#5-D-Tdur-VI7#1,5-VI♮1-ІІь1-Es7-As7-Des-e-moll-

C7-F7-B7-Es7-as7-des7-fis7-h7-E7–каденційна зона (див. Додаток А, № 71). У
каденційній зоні на домінантовому басу в динаміці поступовому diminuendo
звучить висхідний ланцюг виключно по цілотоновим тонам.
В репризі І. Карабиць використовує різні акорди, які у сумарному
звучанні дають біфункціональний синтез (С-dur+G-dur, F-dur+a-moll, Esdur+квартакорд g-c-f, Des-dur+квартакорд f-b-es, С-dur+e-moll, f-moll+Asdur, B7+G-dur, Ces-dur+Ges-dur, As7+b7, a7+a7, d-moll+a7-3+4, С-dur+e-moll), на
відміну від попередніх розділів, де звукова будова гармонічної вертикалі
призводила до конкретної функції.
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Швидкоплинність життя, що надана в програмній назві твору,
утворюється через кружляння шістнадцятих в верхньому голосі, визначаючи
невпинний колообіг життя людини. Баси, викладені крупними тривалостями,
уособлюють незворотний зв’язок з Вічністю, наче увиразнюючи природню
зміну одного дня на інший, як «ключ» до порядку Всесвіту.
Звернемо увагу, що «День за днем» також звучить як авторське
перекладення для фортепіано та камерного оркестру. В такій версії вона була
записана українською піаністкою Є. Басалаєвою, яка виконала твір в
концерті «Гармонія контрастів. На хвилях блюзу» з київським струнним
камерним ансамблем «Контрасти-Київ-Класік»23.
Джазова п’єса «Самотність» (Liberamente cantabile) увиразнює тип
інтимної лірики. Написана в дусі імпровізації вона розкриває усамітнені
стани душі. Як казав А. Шопенгауер, «кожна людина може бути собою
тільки поки вона самотня». Стосовно постаті І. Карабиця цю максиму можна
як підтримати, так і спростувати, оскільки, на нашу думку, композитор
завжди залишався самим собою, не тільки коли знаходився з друзями в
домашньому колі, але й на широкій професійній ниві. Координатою
самотності

є

інтровертність

внутрішнього

світу

залишеної

музики

І. Карабиця.
Форма – двочастинна репризна з заключенням. Еспозиція являє собою
двоголосний виклад теми, яка характеризується вишуканими інтервальними
абрисами, викладеними шістнадцятими, в яких задіяні інтонеми зм. 4, в. 2,
тритону, м. 2, м. 7 (див. Додаток А, № 72). Їх мелодичний абрис звучить
«самотньо» залишаючись на початку без гармонічного супроводу. Фактура
п’єси прозора. Зазначимо роль довгих тривалостей в одному з голосів, який
заповнюється дрібними тривалостями в іншому.
Одним з ритмічних джазових забарвлень є міра співвіднесеності
ритмічних груп між собою – те, що музиканти визначають як мистецтво
агогіки. Тут шістнадцяті тісно переплітаються з триолями, дуолями, з
23

https://www.youtube.com/watch?v=SBbQpp06yKI
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довгими тривалостями, простежується поліритмія. Як наслідок, виникає
інтонаційний діалог: якщо інтонація першого голосу спрямована вниз, то в
іншому обов’язково буде вгору. Як і в джазовій мініатюрі «День за днем»,
простежується прихована лінія поступового хроматичного сходження в басу.
Розглянемо гармонічний план п’єси:
1-8т.

s-D-VI♮1-II43-VII53натур.-s-VII7-t- VII53натур-d7- VII7-t-Т7-VII#3,5-d65-s#3,#7
g-moll

c-moll g-moll

c-moll

g-moll

9-16 т. ІІ7-D7ь5-t7-II65-S7-VII43-3+4-VII7натур.-s7-D7+2, 6-t-s63-VII7натур.-s53-D9-T7ь7
g-moll

В

заключенні

c-moll

звучить

інтервальний

абрис

g-moll

основної

c-moll

теми

на

різноманітних гармонічних сполуках (es-moll+b-moll, as-moll7, C-dur7, D-dur9,
С-dur+es-moll). Таким чином, ладогармонічна лексика даної п’єси виявляє
джазові гармонії, навіть ауру «затишної» імпровізації.
Цікаво, що в архіві композитора знайдено аудіозапис24 з концерта,
присвяченого пам’яті В. Симоненка, на якому Іван Федорович виконує
музичну присвяту своєму другові. В основу теми цієї композиції композитор
покладено той самий інтервальний абрис з п’єси «Самотність».
«Елегія» І. Карабиця віддзеркалює уявлення про історично усталений
жанр, з його цариною туги та жалоби. Мелодика декламаційного складу,
темп tranquillo, мінорний лад і тональність a-moll – начебто все відповідає
«стандартам» жанру (згадаємо елегії М. Лисенка, С. Рахманінова, В. Губи,
І. Мартона, В. Сильвестрова). Так, «Елегія» І. Карабиця увиразнює стан
розмірковування, але і містить новаторські ідеї драматургічного розвитку: з
печалі та суму народжується драматична колізія. Це відчувається завдяки
загостреним модуляціям, поліфонізації пластів у фактурі, просвітленню
психологічного стану. За допомогою джазової лексики композитор розкриває
семантичний спектр жанрових можливостей, а також через оновлення
гармонічної мови.

24

https://www.youtube.com/watch?v=4knJUMaVSx4
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П’єса написана в тричастинній репризній формі. Відкривається елегія
ритмо-формулою серцебиття, що виконують в кожному голосі фактури свою
ритмічну функцію. Чотириголосна фактура розподілена між регістрами
інструмента. З самого початку звертає на себе увагу ритмічна пульсація
восьмих з секундовою інтонацією (h-c). Основна тема, яка будується
мотивними двотактами, представляє нисхідний рух за квартами та секундами
(див. Додаток А, № 73). Тема повторюється двічі, другий раз звучить на
октаву вище. Гармонія рухається пластично та рівномірно (t-VI7-II7-t-t7-t2-VI9D до III). Зв’язкою до середнього розділу стає 8-тактовий епізод, у якому
можно почути інтервальне розгойдування журбованої м. 2, яка немов червона
нитка пронизує фактуру. Контрапунктом до нисхідного руху інтервального
розгойдування (в. 2, в. 6, ч. 4, ч. 5, ч. 8) на таких гармоніях VIIь1,3,7-t-VI-DVIь1,5,7+ VIIь1,3,7 стає висхідний рух, який продовжує розвиток теми.
Середній розділ позначений співставленням гармоній (квартоквінтові
акорди з Des-dur, g-moll7 з d-moll7), які пронизує ритмічна пульсація ч. 8,
символізуючи невплинний час (див. Додаток А, № 74). В заверешенні
середнього розділу, як і в п’єсі «День за днем», простежуємо висхідний
цілотоновий ланцюг на схрещеній гармонії зі зм.7 та D.
Зв’язуючий

предрепризний

епізод

повертає

до

контрапункту

інтервального розгойдування та висхідного руху теми. Невелика каденція на
нонакорді, в якій звуки здіймаються вгору за кварто-квінтовими інтервалами,
знаменує початок динамізованної репризи. Акордова фактура, рух мелодії в
октавних проведеннях, з оновленням за рахунок синкопованого ритму, безліч
нонакордів, альтерації та неакордові тони в гармонічних вертикалях
динамізують тематичний процес у репризі. Поступово настрій стихає,
заспокоюється, змінюється лад. Закінчується «Елегія» на просвітленому Cdur, на вертикалі якої ледь чутно з’являється D-dur 64 в верхньому регістрі
інструменту.
Таким чином, жанрово-стилістичний аналіз трьох джазових мініатюр
І. Карабиця підтвердив, що їх поява невипадкова. Кожна з них сьогодні
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сприймається як поетичний вираз творчої індивідуальності митця. Особливо
в наш час, коли ми спостерігаємо його власне музикування (вищезгаданий
відеозапис). Такі моменти присутності автора у сучасному мистецькому
часопросторі дають право вибору методів сучасної феноменології для оцінки
його постаті та мистецької місії.
Висновки до Розділу 2
1. Підсумовуючи жанрово-стилістичні спостереження щодо ранніх
опусів для фортепіано, вкажемо на спадкоємність творчих методів Івана
Карабиця та Бориса Лятошинського, яка полягає: у жанровому виборі
концептуальних

моделей;

у

класичних

засадах

формотворчості;

врівноваженості драматургічного процесу через симфонізм як спосіб
філософського узагальнення та оркестровий колорит.
2. Характеризуючи фортепіанний стиль в цілому, слід відзначити роль
соціокультурного континууму, в якому відбувалося формування молодого
І. Карабиця як музиканта. Початок професійного шляху припадає на період
подолання

застарілих

стереотипів.

Авангардні

техніки

зовсім

не

схвалювалися. І. Карабиць входив до кола київських «авангардистів», які
дозволили собі сказати в музиці нове слово. Новітня музика України
представлена іменами самобутніх художників. сформованих в європейському
просторі,

чия

творчість

з

великим

інтересом

сприймається

у

глобалізованному світі.
3. Для фортепіанного стилю «Прелюдії і токати» характерними є
рельєфне розкриття інтонаційних зв’язків, експресія тембрового колориту
фортепіано (фактурно-регістрові зіставлення, камерність разом з елементами
оркестровості викладу, динамічні градації). Художня самобутність цього
циклу визначає семантичну множинність та сконцентрованість інтонаційної
ідеї.

Пошук

ладо-гармонічних,

мелодико-ритмічних

принципів,

що

складають тематичний комплекс в цьому ранньому опусі, стає підґрунтям
індивідуального стилю митця. Зважаючи, що у циклі закладено багато
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стилістичних рис та принципів композиції, притаманних його подальшим
творам, можна зробити висновок, що І. Карабиць належить до творчих
особистостей, які наділені феноменальною ознакою – «рання зрілість» (за
Н.Савицькою).
Цикл «24 прелюдії» для фортепіано який визначив етап творчого
розквіту митця органічно увібрав комплекс засобів, які характеризують
фортепіанний стиль композитора – самобутня мова митця, лексика якої
розширює інтонаційний словник епохи. Цикл став творчою лабораторією
майстра, увиразнивши метод композиторського мислення, професійну
майстерність, світоглядні позиції. За концепцією автора, фортепіанний цикл
(1976) стає полем діалогу музично-стильових тенденцій ХХ століття.
Цикл «П’ять мініатюр» для фортепіано яскраво демонструє зрілий
фортепіанний стиль Івана Карабиця. За образно-естетичними принципами
твір виявляє свою причетність до неоромантичної моделі. Осмислення
жанрово-інтонаційних витоків твору сприяло визначенню його головної
композиторської концепції в системі «Я–Світ».
З позицій історичної дистанції твори І. Карабиця вражають органічністю
введення «новомодних» технік в тематичну структуру і ясністю форми.
Широта фортепіанного мислення у творах раннього періоду втілює
загальнолюдські цінності і, насамперед, національну ідею у світовому
мистецькому контексті, камерність і тонкість світосприйняття в малих
жанрах і формах – всі ці стильові орієнтири будуть притаманні його
масштабним великим симфонічним опусам – трьом концертам для
фортепіано з оркестром, трьом симфоніям, трьом концертам для оркестру,
хоровому концерту «Сад Божественних пісень» на поезію Г. Сковороди (для
хору, солістів і симфонічного оркестру), які принесли йому заслужену славу.
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РОЗДІЛ 3
ФОРТЕПІАННІ КОНЦЕРТИ ІВАНА КАРАБИЦЯ
ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ СТИЛЮ
3.1 Концерт № 1 для фортепіано з оркестром (1968) в умовах нового
осмислення жанру в Україні
1950-і роки в Україні були ознаменовані пожвавленим інтересом
композиторів до жанру фортепіанного концерту. Митці продовжують
розвивати лірико-епічний тип (концерти І. Шамо, С. Людкевича (№2),
О. Жука та ін.), пісенно-танцювальний тип (концерти В. Нахабіна, Б. Фільца,
А. Кос-Анатольського,

варіації

романтичну

продовжують

лінію

Р. Держане,

Г. Фінаровського),

М. Грижбовський,

лірико-

Ф. Богданов,

М. Дремлюга. Юнацькі концерти представлені у творчості М. Сільванського,
Ю. Знатокова, І. Берковича, Д. Задори, Л. Брустінова.
Якщо для 1950-тих років була характерна класична орієнтація в
стилістиці жанру концерту, то в 1960-ті роки відбувається етап стильових
розшарувань,

залучення

неофольклоризму,

неокласицизму

та

авангардистських течій. З’являються концерти філософського спрямування, у
яких поширювалася хоральність, токатність, аріозність, пассакальність. 1960ті роки відкрили українським композиторам дорогу до пошуків нової
художньо-образної сфери в області нових засобів виразності, стилістики.
Значною мірою змінився й погляд на музику, яку так довго вважали
формалістською та модерністською. Почався шлях переосмислення і
молодими композиторами нових технік письма, які були характерними для
музики П. Хіндеміта, А. Онеґґера, А. Берга, Б. Бартока, І. Стравінського.
Композиторами

вивчаються

сучасні

системи

гармонії,

поліфонії,

додекафонії. Продовжувачами симфонізованої лінії Б. Лятошинського стають
його соратники Д. Клебанов, В. Сільвестров, М. Скорик. Виростає й нове
покоління симфоністів, які здійнялися до висот жанрів: Я. Губанов,
В. Зубицький, Є. Станкович, І. Карабиць.
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Прагнення до оновлення через переосмислення дійсності відбувалося
через

інтелектуалізм,

з

яскравим

визначенням

філософічності

та

психологізму в творчості. Істотно відчувається вплив жанру симфонії на
жанр концерту. Щодо стилістичних особливостей, то в концертах частіше
з’являються прийоми серійної техніки, сонористики, пуантилізму. 1960-ті
роки стали переломним моментом у формуванні сучасного жанру концерту.
Помітний

процес

відходження

від

класичних

прийомів

(концерти

І. Берковича – №1 (1961), №2 (1963), В. Золотухіна №1 (1963), Ф. Богданова
(1964),

Д. Задори

(1965),

І. Драго

(1968)

до

опанування

нових

(нетрадиційних) форм драматургії, збагачення зухвалих ритмо-інтонаційних
комплексів (концерти А. Караманова – № 2 (1961), № 3 (1967),
М. Сільванського – № 3 (1966), О. Канерштейна (1966), В. Бібіка №1 (1968),
І. Карабиця – № 1 (1968).
Перший фортепіанний концерт був написаний 23-річним композитором
у 1968 році. Цей рік був особливим в житті композитора. Творча активність,
після трирічної служби в армії, воспалала з новою силою. У юнака
спостерігалось невтомне бажання вчитися, здобувати безцінні знання в класі
великого майстра Б. Лятошинського, жага до нових творчих звершень, пошук
себе. Композитор пише багато в камерно-інструментальних жанрах (твори
для фортепіано, камерні жанри), поряд з цим створює перші зразки крупних
форм, але в її мобільній якості – симфонієтта для струнного оркестру,
концертино для валторни. Раптова, неочікувана смерть Б. Лятошинського
нанесла міцного психологічного удару для юнака. Але творчість, мудрі
настави Вчителя змусили витримати удар і йти далі. Перехід до класу
М. Скорика був позначений ідеєю створення великомасштабного твору –
Першого концерту для фортепіано та симфонічного оркестру, в якому
відбилися професійні кредо Б. Лятошинського. Тому, у 1968 році І. Карабиць
пише твори, які присвячує пам’яті близької людини – Б. Лятошинському
(Концерт № 1, Соната № 1 для віолончелі та фортепіано, «Варіація на тему
Б. Лятошинського»).
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Продовжуючи симфонізовану лінію Б. Лятошинського, композитор
створює

концерт

виявляється

конфліктно-драматичного

на

рівні

взаємодії

типу,

драматичного,

драматургія

ліричного

та

якого
епіко-

драматичного начала. Імпульсивність ритмічного розвитку, насиченість
гармонічного звучання, велика палітра тембрових можливостей фортепіано
та оркестру робить концерт емоційно-напруженим, романтичним, інколи
патетичним, при цьому абсолютно природнім, без всіляких екстравагантних
надуманостей. Концепційність спостерігається на рівні взаємодіючої,
взаємовпливової системи об’єктивного та суб’єктивного. Показовим стає
талант молодого композитора до гострого відчуття часо-просторової
драматургії. Кульмінаційні зони стають справжнім розкриттям розмаїтих
тембрових можливостей інструментів, насиченості звукового простору
концерту.
Слід обумовити, що Концерт № 1 для фортепіано з оркестром отримав
ІІІ премію на Всесоюзному конкурсі молодих композиторів в Москві та
прозвучав у Великій залі Московської консерваторії (соліст – І. Карабиць).
Також він звучав і на відкритті XІІІ міжнародного фестивалю «Київ Музик
Фест», який був присвячений пам’яті І. Карабиця, в Колонній залі імені
М. Лисенка Національної філармонії України – соліст Андрій Ємець,
диригент Кирило Карабиць.
Двочастинний концерт яскраво презентує ранню творчість І. Карабиця,
висвітлює

його

визначно-індивідуальний

почерк.

Циклічність,

монументальний задум, його концепційність вражає своєю глибиною,
відчуттям зіткнень двох сил – добра і зла, піднесеного та земного.
Експозиція

першої

частини

відкривається

тихим,

неспішним

чотиритактним оркестровим вступом (Аndante), уособлюючи ідею епіграфу
для всього твору. В епіграфі спостерігається теситурне знаходження голосів
від E1 до es1 та задіяна низька струнна група, фаготи, контрфагот. Даний
епіграф поглинає слухача у вимір глубокого, спокійного розміркування, а
його інтонаційний ланцюг вбирає головний інтонаційний базис концерту –
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м. 2 та в. 2, м. 7, м. 3 та в. 3 (див. Додаток А, № 75). Використання в епіграфі
довгих тривалостей, унісонне октавне подвоєння, заліговані тривалості в
оркестрових партіях дозволяє прислухатись до кожної «новоствореної»
гармонічної звукової вертикалі. Тож, інтонаційний базис створюється не
тільки горизонтальним процесом голосів, але важливим саме вертикальним
сполученням. Цікавим стає і сама поява соліста. Застиглий та згасаючий
октавний тон h у валторн in F передається у октавний органний тон b у
соліста. На утриманому басі з’являється тема головної партії у соліста
Аndante quasi moderato (ц. 1). Зазначимо, що композитор в цьому випадку
використовує класико-романтичну модель функціонального співставлення в
експозиції концерту, тобто епіграф є виключно оркестровим, а Г.П.
проходить лише у соліста. Тема Г.П. відмічається певним співставленням до
оркестрового вступу, інтонаційно ламка, регістрово забарвлена, має
витончено кришталевий відтінок (див. Додаток А, № 76). Поступово
спускаючись з четвертої октави до першої фортепіано, наповнюючи тему
динамікою р та авторськими ремарками espressivo e sempre legato композитор
дає виконавцеві ключ до відгадки образного стану Г.П. Інтервальний модус
теми налічує тритони (зб. 4 та зм. 5), м. 2 та в. 2, в. 7, м. 3, які проходять у
висхідному та нисхідному напрямках. Обраність таких інтервалів надає
ламаності інтонаційному малюнку теми. Вкажемо і про залученість
серіального типу мислення в темі Г.П., що ще раз свідчить про захоплення
молодого композитора нововіденською школою. Перші фортепіанні твори
митця дійсно позначені використанням серіальних та новомодальних технік.
В темі пройдений поступовий шлях за 12 полутоновою системою – від е до е.
Спочатку тема викладена одноголосно в верхньому регістрі інструменту на
фоні довгого звучання тону b. Її чотиритактове побудування з метричним
розширенням (54 замість 44) призводить до важливого інтонаційного мотиву,
який буде прослідковуватись впродовж частини в верхньому голосі фактури
(h-a-g-c-h), при цьому другий голос продовжує розвивати головну лінію
теми, що свідчить про поліфонічність тематичної процесуальності. В темі
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спостерігаються імітаційні засоби поліфонічного розгортання. Застосований
композитором поліфонічний принцип в більшості випадків будується саме на
опорі контр-рухових залежностей голосів. Тобто, якщо один голос рухається
вгору, то інший обов’язково рухається в протилежному напрямку. Скажемо і
про виписану агогічну сферу Г.П. – задіяний змінний розмір – 44 , 55, 24, 58 у
різних інваріантах. Використання змінного розміру також спостерігається у
багатьох ранніх фортепіанних творах І. Карабиця (Варіації, Соната,
Сонатина). Триоктавний поступовий спуск теми виводить знову на важливий
інтонаційний мотив – e-d-c-g-fis у верхньому голосі фактури (ц. 2).
Відповіддю на даний інтонаційний заклик стає тема Г.П. у нижньому регістрі
інструмента у контрапункті з коливаючими секстовими фігурами, як
семантичного індикатора. Завершується перше побудування Г.П. у соліста
інтонаційними переборами у зазначених вище рухових закономірностях (ідея
контр-рухів

голосів).

Поява

оркестру

знову

повертає

слухача

у

першопочатковий світ неспішного, філософського розміркування – Аndante
Tempo primo (ц. 3). Знову солісту протиставляється оркестр, якщо перше
проведення оркестрової партії було лаконічним та виконувало функцію
епіграфу, то друге має більш розгорнутий вигляд. Цікаво і те, що якщо взяти
до уваги звукову процесуальність всієї струнної групи та фаготів, то також
виявимо приховану серійну систему, з 12 полутонів. Майстерно, керуючись
даною системою, композитор надає кардинально різні емоційні стани партій
– оркестру та соліста. Друге проведення Г.П. у соліста (на протяжному
октавному тоні a у субконтроктаві та контроктаві на p, але вже не в
четвертій, а в другій октаві, завдяки чому тема звучить більш реально) у свою
чергу також стає певною відповідю-реакцією до оркестру.
Динамізація процесу розвитку Г.П. призводить до наголошеності у
звучанні основного інтервального малюнку теми Г.П. в семикратному
варіанті (на оркестровому кластерному органному пункті). Зазначимо, що
динамізація розвитку Г.П. виявлена не тільки ознакою семикратного
проведення її головного інтонаційного ярусу та поступовим збільшенням
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звукової маси у кожній наступній темі, але й виписаними авторськими
ремарками poco a poco accelerando та piu mosso. Хаотичність розвитку теми
соліста преривається на динаміці fff та знову передається оркестру (ц. 6 –
Аnimato, andante quasi moderato). Конфліктність такого співставлення змушує
оркестр продовжувати на f лінію Г.П. у незвичному для неї вигляді –
потужно-грузному акордовому сплаві. Після оркестрового tutti з’являється
епізод (Meno mosso ц.7), у якому представлено ритмічно-інтонаційний
малюнок (фігура квінтолі з секундово-ноновим абрисом) майбутньої П.П.,
яка символізує мрійливий стан в партії оркестру та умиротворену
інтонаційну ходу Г.П. у партії соліста. Після згасаючих звукових відблисків
на динаміці рр з’являється зв’язуюча партія, яка представлена оркестровим
чотириголосним фугато в партії струнної групи оркестру– Аndante (ц. 8), яке
побудовано на інтервальному модусі Г.П. (див. Додаток А, № 77). Нижче
приведемо умовну схему розвитку фугато:
№ 4 Сопрано------------f
№ 3 Альт-р-------------------------------------f
№ 1 Тенор-рр---------------------------------------------------------------------------------f
№ 2 Бас-рр----------------------------------------------------------f
Зазначимо, що розвиток фугато завершується на експозиційному етапі
фуги, тому сказати, що це фуга ми не можемо. Залучення фугато було
принциповим

тематичним

надбанням

композиторів

епохи

бароко,

класицизму та романтизму (згадаємо Й. Баха, Р. Шумана, Й. Брамса, К. СенСанса та інш.). Для Л. ван Бетховена фуга та фугато стає вирішальним
тематичним вузлом у драматургічному побудуванні сонатного циклу (сонати
№ 29 ор. 106, № 31 ор. 110), а фугато в свою чергу могло бути задіяне на
різних етапах форми (згадаємо фугато з сонати № 30 ор.109 у фіналі – 5
варіація, після прелюдії та хоралу у прелюдії та фуги Es-dur з першого тому
ДТК Баха, навіть на початку Першої сонати М. Мясковського).
Тема фугато має чотиритактову побудову, перший чинник теми (перші
два такти) представлений у вигляді секундового обспівування звукового тону
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восьмих тривалостей з подальшим квартовим закликом, що викладено
восьмими. Другий чинник (наступні два такти) – поступ чвертними
тривалостями, нисхідна в. 7 з поступовим секундовим висхідним рухом, з
квартовим закликом та нисхідною м. 2. Динамічний оркестровий обрив з f на
subito p знаменує появу П.П. у соліста (ц. 9). П.П. занурює у світ мрійливості,
неосяжності людських сподівань (див. Додаток А, № 78). Для втілення
мрійливого образу композитором застосовано делікатну фігуру квінтолі,
викладену шістнадцятими з затримкою на залігованій чвертній (як і в Зв. П.).
Зазначимо

і

той

факт,

що

дана

ритмо-інтонаційна

фігура

буде

використовуватись композитором у другій частині Другого фортепіанного
концерту, тобто, можна сказати про визначну роль даної фігури в
семіотичній звуковій орбіті концертів митця. Тема побічної налічує три
фрази

побудування.

В

першій

(шість

тактів)

спочатку

відчутна

врівноваженість, ритмічна стійкість, а потім вальсовість (як на 34, так і на 38),
друга (чотиритакт) – ідентичне побудування першої, але вже без вальсовості,
третя (ц. 10) poco a pocо piu mosso – (шоститакт), фігури секстолей, квінтолей
яких малюють атмосферу польотності та фантазії. Кульмінацією побічної
стає цікаве інтервальне сполучення на ff між руками соліста – в. 6+м.6,
ч. 5+м.6, в. 6+м. 6 і т.д.
Заключна партія (ц. 11) Meno mosso проходить у соліста та підсумовує
інтервальну палітру експозиції (див. Додаток А, № 79). В ній задіяна фігура
квінтолі з П.П., інтервальні сполуки з головної, навіть інтонації з оркестрової
теми-епіграфу.
Таким чином, з наведеного аналізу стає очевидним, що на перше місце у
формотворенні експозиції виходить чергування основних тем – основної
теми оркестрової партії, що простягається від самого початку – темиепіграфу та головної партії соліста, також виокремлюються зв’язуюча партія
та її епізод фугато, побічна та заключна партії у соліста. Цікавим є і той факт,
що композитор свідомо виокремлює чергування функції соліста (Г.П., Зв.П.,
П.П., З.П.) та функцій оркестру (тема вступу-епіграфу, оркестровий елемент
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Г.П., фугато). Тож, можна казати про співставлення функцій tutti-soli, як
головного принципу барокового концерту.
Аналіз

композиційних

особливостей

свідчить

про

устрімлення

композитора до певної емоційної якості тематичного матеріалу, з самого
початку виявляються основні образні лінії. Після кожного проведення теми
помітна роль розробковості у побудуванні та визначна роль прогресивної
динамізації, які досить часто перериваються на своєму піку.
У розробці (ц. 12) – Allegretto композитор використовує такі методи
розвитку тематичного перетворення як: мотивне вичленення елементів
основних тем експозиції частини, використання в партії соліста та оркестру
остинатних фактурних формул із застосуванням октавних подвоєнь.
Типовою ознакою для подальшої творчості митця буде характерна сфера
польотності. Розробка виствітлює координацію двох тематичних елементів:
перший на 58 – виявляє сферу польотності, та представляє обернену тему Г.П.
у ритмічному зменшенні з її трансформованою ритмоформулою (тема
викладалась дуолями, нині виписана тріолями), другий на 34 – виявляє
ритмічне остінато як у соліста, так і в партії оркестру (див. Додаток А, № 80).
Сфера «ртутної» польотності має характер стурбованості, вириваючись на
волю, у вир безмежного простору елемент теми несподівано переривається
сухими, акцентованими тонами. Образ рішучої стійкості другого елементу
теми тримає слухача в стані занепокоєння, непередбачуваності, і це не дивно,
оскільки таке ритмічне остинато виписано в ланці двох тонів – h та f,
створюючи тим самим тритонове звучання, а надалі d-as. Боротьба двух
елементів відмічається принципом тематичного, фактурного, ритмічного та
динамічного протиставлення. Друга хвиля композитором вирішена таким же
чином – протистоянням двох елементів, але ще з більшим внутрішнім
вольовим напором. Тема фугато з експозиції знаменує початок другого
розділу розробки (ц. 13) (див. Додаток А, № 81). Звернемо увагу на те, що
тема починається саме з того основного тону фугато, як і в експозиції (з тону
h) та проходить лише один раз. Цікавим є і функціональна зміна у проведенні
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теми, якщо в експозиції цю тему фугато проводив оркестр, то зараз соліст.
Співучість теми супроводжується синкопованими ритмами по септимам та
нонам, на staccato у висхідному чи нисхідному виглядах (цей принцип
спостерігався на самому початку ідеї-тези концерту в партії низьких
струнних). Ідея протиставленості тематичного матеріалу знову являється
головною, як засіб виразності контрастних епізодів. Головною рисою другого
елементу розділу стає токатна остинатність та ритмічна імпульсивність
(ц. 14). Тритонова інтонація, яка надійшла з другого елементу першого
розділу розробки, інтонаційні основи якої кожний раз потрапляють на різні
мікродолі

супроводжуються

чітким

та

ритмічним

клокотанням

з

нерівномірним пульсом літавр. Така нестійкійсть, подекуди хлесткість
данного епізоду змінюється на танцювальну сферу, сприяє цьому і зміна
розмірів (з 34 на 58, 38, 48, 78). Інтонаційна парно-тактова танцювальна
привабливість виявлена у діалозі мажоро-мінорних квартсекстакордів та
дисонантних співзвуч по гармонічних вертикалях, і головне штрихове
забарвлення – танцювальні «два звуки під лігою» зі staccato. Діалог
гармонічних вертикалей зводить до єдиного вирішення – призиву,
фанфарності у співзвуччі Ges-dur64 та тризвука квартакорду, з динамічною
схемою за формулою – розвиток-скидання-розвиток (p-cresc.- f – p-cresc.-f).
Наслідком фанфарності стає контрапунктичне двоголосся – інтонацій Г.П. у
верхньому регістрі та стакатної лінії восьмих у нижньому регістрі
фортепіано. Кульмінацією стають терпкі дисонансні співзвуччя, що йдуть за
принципом «бас-акорд». Такий принцип та інтервальне співвідношення в
акордах (по краях акорду – квінта, в середині – велика секунда від басу)
нагадує принцип та інтонаційність середнього розділу твору «Basso ostinato»
Р. Щедріна. Вкажемо, що композитор сміливо використовує бемольно-дієзну
сумарну взаємодію тональностей у суміші різноманітних за походженням
тональностей, що в своєму комплексі дає уявлення про дисонансність
гармонічного утворення D-dur+As-dur, C-dur+B-dur, A-dur-Des-dur в партії
соліста. На динамічному спалаху розпочинається заключний етап другого
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розділу розробки (ц. 16) – meno mosso, який виконує оркестр. Фактуру
поліфонічного складу викладають флейти, гобої, фаготи або тембри флейт,
гобоїв, фаготів. Співочі лінії гобою та фаготів з’єднуються зі строкатими
абрисами секундо-тритоновими інтонаціями мотивів з Г.П. соліста (з ц. 1,
т. 5-7) у флейт, що проводяться дуже хитко та витончено. На поступовому
заспокоєнні з’являється епізод вальсу, який проводить соліст (ц. 17) – tempo
di Valse sostenuto (див. Додаток А, № 82). Спокійний, ніби сон, він
омальовується крихко та делікатно. Композитор використовує цікаве
послідовне поєднання обох тем – першопочаткових інтонацій з головної
партії та інтонаційний фрагмент побічної (2 т.+2 т.). Спостерігається
впровадження імітації першопочаткової інтонації Г.П. та прихована
поліфонія в інтонації «важливого інтонаційного мотиву» з головної партії (aas-dis-c та c-h-f-e). Мотивна орнаментика теми П.П. забарвлена у світлі,
кришталево-споглядальні тони завдяки зигзагоподібній лінії мелодики,
чергуванні її дрібних та довгих тривалостей та застосуванні верхнього та
будується флейтового регістру фортепіано. Дійсно, «налаштований» та
підготовлений епізод вальсу являє собою джерело тонкого світоспоглядання,
такого, який ми можемо відчути у сні. Крізь пронизану динамізацію розробки
вальс є уособленням іншої реальності (мета-реальності, яка буде відчуватись
у пізніх творах І. Карабиця). Драматургічно цей епізод нагадує строфи з
оповідання Льва Толстого «Люцерн», де описуються подробиці сну,
пов’язаного з прекрасною музикою у сні.
Епізод-зв’язка

до

третього

розділу

розробки

(ц. 18)

piu

mosso

розпочинається здалеку, у контрапункті на p звучать дві теми – перша тема
це Г.П. в верхньому регістрі фортепіано в октавному дубляжі, друга – тема
вступу у фаготів. Зіткнення даних тем поступово виводить з заспокійливого
та омріяного епізоду вальсу. На фоні шістнадцятих, які обспівують головний
звук – h, звучать інтервали септим в партії кларнетів та фаготів. Поступово
до інтонаційного оркестрового колообігу долучається і соліст з непохитним
звуковим модусом (es-d-as-es-d-g) у першій та малій октаві. Звуковий потік
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завдяки ще й задіяному виписаному accelerando розгортає довготривалий
інтервальний ланцюг по чистим квартам, з нижнього регістру до верхнього.
Цікавим є використання ритмічної геміольності у даному ланцюзі,
відчуваються переходи з тріольності на дуольності. Кульмінацією розділу
стає «жорсткий вальс» (ц. 20) animato, але слід сказати, що нічого спільного з
епізодом «вальсу-сну» даний вальс не має. Це важкі акцентовані, але вже
досить знайомі, гармонічні сполучення на f у тридольному розмірі. Знову
композитор використовує різні за походженнями тональності (F-dur+e-moll,
Ges-dur+d-moll, G-dur+cis-moll, As-dur+H-dur, D-dur+Des-dur, G-dur+Es-dur,
Ges-dur+E-dur). Різке динамічне скидання в процесі динамічного розвитку є
не випадковим, а вже задіяним раніше засобом (див. ц. 12, 14), саме тут
простягається ланцюг гармонічних побудувань (кварто-квінтові чотиризвучні
акорди або ч. 4-в. 2-ч. 4) у соліста і оркестра від p до ff. Динамізований
процес гармонічних вертикалей розширює і регістрову ланку (контроктаватретя октава). На такій емоційній шкалі знову з динамічним спадом
розпочинається третій і останній розділ розробки (ц. 21) – allegretto, а саме
темою Г.П., але вже не у соліста, а у оркестра, в партії кларнетів та фаготів
(див. Додаток А, № 83). Тема відрізняється від її основного викладу
нестійкістю,

блуканням.

Відсутність

врівноваженості,

як

фактору

самовизначеності цієї теми, спонукає композитора змінити її ритмічне
забарвлення та надати темі образного перевтілення – замість дуольності
використана тріольність. На хитку інтонаційність реагує соліст, проводячи у
даному ігровому діалозі тему токатної остинатності з другого розділу
розробки. Знову простежуються тритонові заклики у нерівномірному
внутрішньодольовому пульсі. Неочікувані, марковані, акцентовані акорди
знову розсереджують увагу слухача від остинатного пульсу шістнадцятих,
надаючи епізоду принципу кінематографічної монтажності, ефекту
фрагментарності. Друга хвиля побудована таким же чином, як у
функціональному, так і у тематичному відношенні. Завершальні заклики
заспокоюються на фоні тритонового остінато – другого елементу першого
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розділу розробки (ц. 22). Завершує розробку несподівана трансформація теми
Г.П. у соліста у танцювальному дусі. Звучить вона пожвавлено, задорно та
весело. Тема зазнає нових ритмічних змін, висвітлює танцювальне начало з
переломленням фольклорних витоків.
Реприза (ц. 23) Andante відкривається темою фугато зі зв’язуючої партії,
що стає доказом того, що реприза скорочена. Тема звучить ніжно і сріблясто
на legato партії флейти. Її супроводжують поліфонічні голоси інших
інструментів оркестру – гобой, кларнет, фагот, альт. Цікавим є нисхідний рух
по полутонам у нижньому голосі фактури, що додає темі емоційної
нестійкості. Мелодичні співзвуччя терцій у партії кларнетів, побудовані на
інтонаційному абрисі Г.П., спокійно підводять до появи П.П. (ц. 24) Аndante
tranquillo в партії соліста. Тема П.П. піднята на терцію вище, аніж в її
експозиційному проведенні. Тема звучить м’яко та благородно. Дві головні
лінії супроводжують її процесуальність – нисхідна лінія нижнього голосу та
поступово здіймаючий вгору верхній голос. Побічна партія уособлює світлу,
споглядальну лірику, вона ніби звернена до внутрішніх переживань, а
задушевність і глибина її мелосу захоплюють увагу від самого початку до
самого кінця. Інтонаційно, не зважаючи на постійну зигзагоподібність, тема
кожен раз здіймає нову висоту, наче устрімляється до духовних ідеалів.
Заключна партія витримана в дусі стриманої, неспішної ходи. Тема
викладена графічно та представляє собою інтонації Г.П. в ритмічному
збільшенні. Фактура має поліфонізовану витканість у взаємозв’язку між
солістом та оркестром. В партіях скрипок також можна почути інтонації Г.П.
Поступово оркестрова партія вгасає та зникає. Соліст доводить тему-поступ
залишаючись на одинці, спускаючись з верхнього до нижнього регістру
інструменту.
Кода частини (3 т. до ц. 26) в певній мірі виконує роль формотворчої
арки (див. Додаток А, № 84). Вона відкривається першим двотактом з темою
вступу у незмінному вигляді в партії оркестру. Після невеликої фермати на sf
звучить кластерний акорд, який буде тягнутись до самого кінця. Повністю
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задіяну «біло-чорну палітру» кластерного акорду (с,d,e,f,g,a+des,es,ges,as)
можна трактувати як дуалізм картини світу, що втілений у східній філософії
як сакральний символ «Інь-Ян». Можна сказати, що основним сенсом коди є
виявлення та усвідомлення фундаментальної моделі буття, яке постійно
змінюється та взаємодоповнюється.
Безумовно, що репрезентантами сил стають саме соліст та симфонічний
оркестр, їх внутрішній взаємозв’зок. На вертикалі-символі в останнє
проводить тему Г.П. соліст (ц. 26) andante, quasi moderato. На октавному
органному пункті b відбувається нисхідний рух теми на p. Тема, поступово
віддаляючись, зникає, задіявши всі регістри інструменту, від четвертої до
субконтроктави. Такий вибір проведення теми нагадує ретроспективу
життєвого шляху героя, від самого народження до смерті. Саме тому,
композитор для продовження процесу буття залучає Інтерлюдію, яка стає
прямим провідником між повним життєвим циклом та продовженням
існування Світу в цілому. Це не дивно, бо якщо б була відсутня авторська
ремарка attacсa та виписана Інтерлюдія, логічно тоді було б поставити
композиторську крапку на першій частині. Концерт отримав би тоді
одночастинну будову. Але, глибока філософська концепція для молодого
композитора була направлена на виявлення процесуальної моделі «Життясмерть-життя». Можна стверджувати, що І. Карабиць наслідує західноєвропейський шлях в осмисленні даної концепції. Згадаємо декілька її
прикладів: Соната № 12 Л. ван Бетховена – після траурного маршу звучить
освітлений образ продовження життя, Соната № 3 Й. Брамса – після
траурного маршу звучить сконцентрований фінал, який відображає нове
дихання нового життя. Були й інші приклади контрідеї даної концепції –
Соната № 2 Ф. Шопена, де після похоронного маршу звучить «Вітер на
рівнині», фінальна крапка трагічного образу.
Тож, Інтерлюдія, як зв’язка між першою та другою частинами концерту
цілком відповідає ідеї продовження процесуальності та обґрунтовує
пластичний перехід від одного стану до іншого. Починається інтерлюдія
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сконцентрованою, неспішною ходою на динаміці p в темпі andante (див.
Додаток А, № 85). Гармонічні вертикалі йдуть контрапунктичними лініями,
поступово зближаючись одна до одної. В них знову відчувається сумісність
дисонантного та консонантного звучань. Віолончелі та контрабаси йдуть
висхідним поступом спочатку по малим децимам, потім по великим, в той
час, коли скрипки та альти спускаються по тризвукам, в основі яких є
інтервал великої септими. Поступово наблизившись один до одного, дані
лінії призупиняють свій рух. Відповіддю до теми-поступу слугує соло
одинокого кларнету, що звучить в дусі імпровізаційного наспіву. Після
виписаного люфту, досить невпевнено, щемливо звучить голос флейти з
основним інтонаційним зворотом інтерлюдії, який буде проводитись на
протязі інтерлюдії чотири рази. Даний зворот має певну інтонаційну
векторність – спуск по секундам на інтервал кварти, висхідний рух на
секунду. Двоголоссям до флейти звучить альт, який має септові та секундові
інтервали у своєму мелосі. Скоріше як тембр, до партитури оркестру
долучається фортепіано зі секстово-септовими ходами. Ритмоформули
соліста характеризують певну імпровізаційність, тут гармонічно між собою
сплітаються нонолі, квінтолі, дуолі, тріолі. Важливо і те, що композитор
наділяє імпровізаційність головними інтервальними абрисами першої
частини – ч. 4, м. 2, в. 2, тритон, в. 7. Після вражого злого образу з’являється
епізод – соло соліста з його інтонаційними перегуками, які побудовані на
основних вище вказаних інтервалах, що проходять в різних регістрах
фортепіано. Таке інтонаційне мерехтіння з регістру в регістр призводить на
наполегливості зупинитись та отямитись, тому після фермати, в дусі
обдуманої

речитації

звучить

третє

проведення

головного

мотиву.

Завершальний етап інтерлюдії – оркестрове соло (3 т. до ц. 29). В останнє,
вчетверте у флейт проводиться головний ритмо-інтонаційний мотив з його
зупинкою на останньому звуці. Саме цей звук – c, який повторюється на
різних мікродолях дає враження про завмирання серця. В кінці інтерлюдії
композитор знову застосовує принцип арки, але у віддзеркаленні. Якщо на
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початку інтерлюдії регістри звужувались один до одного, то зараз навпаки
спостерігається

процес

поступового

регістрового

розширення.

Що

залишається незмінним – це інтервальне співставлення гармоній. Ці
протилежні, контрапунктичні лінії просуваються досить інтенсивно та
динамічно на accelerando e cresc.poco. Дійшовши до самого динамічного
регістрового піку, на sf сконцентровано двічі звучить остання гармонія. В яку
оболонку окутує митець цей тривожний гармонічний сигнал? Безумовно це
дисонанс, але в основі гармонії лежить красивий за своїм звучанням М.зм.43,
до якого приєднується група з тритону в партії скрипок, утворюючи між
собою звуковий перетин f-fis. Ремарка attacca виводить одразу до іншої
жанрової сфери – другої частини концерту.
Можна точно стверджувати, що інтерлюдія не виявляє ознаки каденції, а
являє собою самостійну формобудову, і виступає в ролі з’єднуючого моста
між двома частинами одного циклу. Не дивлячись на те, що композитор
цілком вміло та гармонічно залучає основні домінанти свого інтервального
надбання з першої частини, кожний мотив у інтрелюдії ніколи не повторює
тему або її мотивний ланцюг. Але і тут необхідно зазначити те, що жодний
мотив тут не набув статусу теми. Тобто, інтерлюдію можна визначити як
імпровізаційно-колористичний «міст» із заданим композиторським задумом
«життєвий шлях-Вічність».
Після імпровізованої інтерлюдії виникає жанровий фінал, який
сприймається

як

яскрава

народно-побутова

замальовка,

як

доказ

продовження життя. Зв’язаний з традиціями відтворення народно-жанрового
начала,

він,

як

властиво

фіналам

класично-симфонічних

циклів,

характеризується певними засобами музичної виразності, серед яких на
перший план висуваються образні, метроритмічні та темпові закономірності:
жвавий темп, акцентований метр, чітка інтонаційна структура мотивів,
периодичність мелодико-синтаксичних структур та танцювальні ритмічні
формули. Складна тричастинна форма, яка використана у фіналі концерту,
органічно

співвідноситься

з

процесуальною

динамізацією

сонатного
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принципу, як нормативного параметру фіналів інструментального концерту.
Відкривається друга частина концерту – Аllegro, танцювальною за
характером темою в соло соліста (див. Додаток А, № 86). Фактура основного
матеріалу викладена у токатній манері, завдяки чергуванню слабких та
сильних мікро- та макродолей в партіях обох рук. Також, чіткого метроритму
завдає авторська ремарка marcato, яка підкреслює артикуляцію теми та
наштовхує соліста виконувати матеріал упругими, чіткими, підтягнутими
пальцями, а присутність токатного типу в темі тримає як соліста, так і
слухача в здоровому метроритмічному пульсі. Токатний тип фактури у
соліста свідчить про налічення двоголосного типу викладення, де між
чергувальними руховими процесами рук відбувається чітка диференціація на
головну тему (в правій руці піаніста) та приховану поліфонію у вигляді
другого голосу (ліва рука). У мелодиці даного танцю відчувається тяжіння
композитора до використання фригійського та лідійського ладів. Чіткої
тональності у фіналі, як і у всьому концерті немає, але можна сказати про
утримання тонального центру – тону d. Головна танцювальна тема
проводиться виключно у соліста (14 т.). Якщо слідкувати за мелодикою теми,
то можна сказати про її нестабільність з боку тривалостей, тут органічно між
собою сплітаються як довгі, так і короткі тривалості, які потрапляють у різні
мікродолі заданого пульсу. А інтонаційне забарвлення теми коливається від
зигзагоподібного

звукового

абрису

(тут

спостерігаються

улюблені

композитором інтервали в. 2, м. 2, тритон, м. 6, м. 3, в. 6, м. 7, ч. 4) до
наполегливості та рішучості інтервалів чистих прим, які неодноразово
скандуються, мовби потребують припинити мозаїчний пожвавий рух. Образ
теми танцю – веселий, ігровий, подекуди шкодний. На перший погляд можна
припустити, що дана тема є прообразом самого «танку смерті». Не будемо
звертатись до історії минулого – обряду фамадіхани (танок з мертвими),
який отримав свою популярність на острові Мадагаскар, однак вкажемо вже
відомі

артефакти

композиторами:

створення

А. Вівальді

«плясок
Escala

смерті»

Palladio

західно-європейськими

(танок

смерті),

Ф. Ліст
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Концертний парафраз для фортепіано з оркестром на тему Dies irae, К. СенСанс Danse Macabre (танок смерті).
На фоні танцювальних фігур кварто-квінтових акордів (4 т. до ц. 30)
піаніст передає тематичний вузол партії оркестру, де можна прослідкувати
наступні тонально-гармонічні переходи:
G-dur7-c-moll+F-dur7-b-moll-As-dur7-d-moll
D7

-t

+ D7 - t

-

D7

-t

Зазначимо, що головна тема рівномірно розподіляється між партіями
флейт, гобоїв та кларнетів. Тему проводить струнна группа інтрументів
оркестру, передаючи гамоподібні пасажі із регістра в регістр.
Інший музичний образ фіналу сконцентрований у другій темі – умовно
назвемо її П.П. (ц. 32). Він вносить певний контраст в музичну палітру
частини, зберігаючи при цьому жанрові характеристики, що присутні у
головній темі (див. Додаток А, № 87). Композитор надає темі формату
синтезування

пісенного

оспівування

та

фрагментарно

вкраплених

танцювальних обертів з основної теми. П.П. побудована на консонантних
інтервалах – постійно використані терції (спочатку малі, потім і великі) в
цілому надають все ж вертикального дисонансу, оскільки проходять на
переборах різних гармоній (в партії лівої руки). Зазначимо, що зустрічаються
й абсолютно консонантні гармонії – d-moll, fis-moll, a-moll, але навіть і при
такому звуковому перетині все одно консонантність звучання неможлива.
Ремарка sempre legato надає темі співочого оформлення, тема просувається
поступово малими інтонаційними кроками, відсутня широка інтерваліка.
Зигзагоподібні інтонаційні абриси нагадують інтонаційний виклад першої –
танцювальної теми, а її фрагментарні вставки у другу тему не вуалюють її
танцювального нахилу, а навпаки, ще більш рельєфно підкреслюють
інтонаційно-образну єдність даного розділу форми. Важливим індикатором у
зміні стану стає узгодження розміру 68, саме як триольного відчуття (3х2).
Саме з цього моменту до середньої частини фіналу, соліст буде відчувати
тридольність, та підпорядковувати її пульсу всю фактуру.
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Друга тема відзначена чотириразовим проведенням: 1, 2 та 4 – в партії
соліста, 3 – доручено виконанню двох флейт та двох кларнетів у
контрапункті з Г.П. 1 частини, що звучить стрімко – в ритмічному
збільшенні. Вкажемо, що чотири проведення теми становлять етап
динамічного розгортання, а четверте вже зовсім звучить рішуче та впевнено
у вигляді секст – перегорнутих терцій перших трьох проведень.
Реприза першого розділу частини (ц. 36) знову повертає слухача у сферу
танцю. Тема проводиться у соліста в першопочатковому варіанті в динаміці
p, але на октаву нижче. Динамічне скидання спостерігається при передачі
естафети від соліста до оркестру, в партії струнної групи та валторн (ц. 37).
Ритмізований

рух

шістнадцятими,

багатоповторювальними

примами,

та

які

щільно

інтервали

якого

заповнені

складають

за

вертикальним показником ч. 4+ч. 4, ч. 4+м. 6, ч. 4+ч. 5; і акцентовані
відповіді у ламаному інтонаційному малюнку у соліста – за основними
інтервалами концерту м. 7, ч. 4, м. 3, тритонів, в. 7, – все це надає права
відмітити

принцип

діалогу

між

оркестром

та

солістом.

Октавна

мартелятність у соліста приводить до появи П.П. в тональній зоні b.
Вторгнення оркестрового tutti (ц. 38) відмічається напористою активністю,
септові заклики привносять стан тривоги та внутрішнього занепокоєння.
Поряд с жорсткими дисонансними сполученнями у гармонічній вертикалі
проходить друга тема П.П. в партії тромбонів та кларнетів у консонансному
сполученні

(С-dur-H-dur-C-dur-Es-dur-D-dur-Des-dur-E-dur),

а

контрапунктом до неї лейтінтонація з Г.П. першої частини у віолончелей та
контрабасів. Поява остинатного тону as, який час від часу преривається, дає
уявлення про присутність занепокоєного серцебиття, яке відчуває стан
тривоги. Регістрове розширення приводить до набатної кульмінації (ц. 39) із
спресованим, дисонансним звучанням: 1. конкретний звуковий тон в басу та
обрана тональність (Es+fis-moll, F+G-dur, G+Des-dur, A+C-dur, H+d-moll,
D+Des-dur,

F+H-dur,

A+As-dur),

2.

використання

двох

різних

за

походженням тональностей (Des-dur+e-moll, D-dur+es-moll, Es-dur+F-dur, F-
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dur+cis-moll). Оркестр спочатку проводить лейтінтонації Г.П. з першої
частини в партії скрипок, альтів, флейти та гобоїв, а потім долучається до
соліста та утверджує його гармонічні сполучення, повторюючи їх на кожній
восьмій триольного пульсу. Зловісним токатним рухом по інтервалам м. 7ч. 4-м. 9 соліст ставить кульмінаційну крапку. На органному пункті g у
віолончелей та контрабасів досить делікатно просувається ескізно-витончена
Г.П. першої частини в партії скрипок (ц. 40) meno mosso (див. Додаток А,
№88).

Паузи,

що

прериваються

і

набувають

свого

продовження

увиразнюють надзвичайну хрупкість її проведення. Дана тема-ремінісценція
завершується

одновисотними

тритоно-квартовими

сплавами

в

партії

струнних, які повторюються декілька разів та нагадують про присутність
серцебиття. Епізод зв’язки із середньою частиною витриманий в дусі ходи
гармонічних

вертикалей

по

кварто-квінтовим

наповненням.

Звучать

вертикалі дисонантно, але нагадують витриману та сувору середньовічну
музику, яка подекуди має силу непорушності. Зв’язка є невеликим
віддзеркаленням арочності інтерлюдії концерту.
Середня частина mobile ma non troppo (ц. 41) написана в тричастинній
формі. Основний розділ складається з двох тематичних елементів. Перший
задає певного ритмічного пульсу (див. Додаток А, № 89). Оригінальним є
впровадження

п’ятидольності

(58).

Оскільки

«бурхливість»

фактури

відображена звуковим потоком шістнадцятих в партії соліста, здається, що це
справжнє

perpetuum

mobile.

Чіткість

шістнадцятих

супроводжується

акцентованими групами, де акцент здійснений на 1 та 4 восьмих, тобто
розкодуванням до оригінального розміру служить мислення 3+2. На
ритмічно налаштованій ниві звукового потоку шістнадцятих звучить другий
елемент основного розділу – основна тема середньої частини (2 т. ц. 42) у
соло валторн (див. Додаток А, № 90). Тема звучить досить холодно та
наполегливо. Довгі тривалості на початку кожного такту засобом прихованої
поліфонії вимальовують фігуру «хреста». Тема позбавлена широкої
інтерваліки, задіяні секундові оспівування надають образу щільності,
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незручності, дискомфорту, враховуючи і той факт, що віолончелі та
контрабаси продовжують дублювати основні звукові тони партії соліста (1 та
4 долі). На якийсь момент, з появою основної теми, здається що це звучить
п’ятидольний вальс. Всім відомий факт створення п’ятидольного вальсу з
циклу п’єс П. Чайковського op. 72. Але за сприйняттям даний «вальс» не
жартівливо скерцозного типу, як у П. Чайковського, а відрізняється від нього
щільним інтервальним заповненням, а найголовніше – дисонантним,
похмурим звучанням. Друге проведення теми відбувається в соло гобоя, в
партіях скрипок на фоні жартівливих pizzicatto віолончелей та контрабасів.
Третє проведення доручено солісту (ц. 44), котрий наче передражнює
оркестр, але на тон нижче. Тема звучить сміливо, зухвало та завзято в
динаміці f. Жартівливого характеру завдає імітація солістом тембру та
штрихів pizzicatto віолончелі в партії лівої руки. Завершує основний розділ
середньої частини її перший елемент – perpetuum mobile в партії всієї
струнної групи. Поступово згасаючі мотиви першого елементу органічно
переводять у неповторну, спокійну та неймовірно врівноважену тему квартоквінтового хоралу (ц. 45) meno mosso – середній розділ. Тему хоралу
проводить соліст, поступово просуваючи її за динамічною шкалою від p до f,
та за регістровою шкалою від нижнього голосу – А, до верхнього h2,
використовуючи на її розвитку альтераційні тони (див. Додаток А, № 91).
Залученість ч. 4 та ч. 5 в акордових поступах інтервалів проектує нас до
витоків середньовічного хоралу. Дуже широко композитор використовує
паралельно-змінний розмір в темі хоралу (64, 54, 24, 34, 44). Досягаючи
емоційного піку, хорал переривається на іншу стихію – токатну. З цього
моменту наступає епізод-зв’язка з репризою середнього розділу (ц. 46) – piu
mosso (див. Додаток А, № 92). Епізод одразу помічений більш жвавим рухом,
танцювальними штрихами, рваними метроритмічними особливостями та в
той же час складностями, оскільки заданий звуковий рух шістнадцятими
переривається паузами, як між інтонаційними групами, так і між звуками в
самій групі. Можна сказати, що це мабуть самий непростий ритмічний епізод
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у всьому концерті. Коментуючи природу ритмічних особливостей у
фортепіанному

виконавстві,

Г. Нейгауз

відмічав:

«Багато

ритмічних

недоліків виникають у граючих, по суті, в результаті непорозуміння духу
композитора, його стилю; художній образ твору, як то кажуть, не виявлено,
тому страждає і ритмічна специфіка» [229, с. 58]. Попри це, епізод не
виглядає рвано та мозаїчно, а виникаючі паузи навпаки створюють інтригу.
Під час впровадження пауз у соліста виникає залучений оркестр з різними
дисонансами – кварто-квінтові сполуки з використанням секунд. Тобто
виникає

фактурне

переривається

зіставлення

паузами,

та

двох

іншого

епізодів:
–

з

одного,

постійним

що

постійно

метроритмічним

заповненням. На регістровому розширенні у фортепіано виникає ланцюг
кварто-квінтових побудувань, які йдуть на виписаному прискоренні – від
дуолей до квінтолі. Декламаційно підкреслені акорди доводять до величавої
репризи середньої частини (ц. 47) Maestoso (sostenuto) (див. Додаток А, №
93). Реприза розділу підсумовує задіяні тематичні вузли середньої частини та
представляє собою проведення двох тем в партії оркестру – основної теми (2го елементу) та теми середнього розділу (середньовічного хоралу). На
відміну від теми у п’ятидольному розмірі, тема репризи проводиться у
ритмічному збільшенні, і тепер вже в розмірі 34. Дисонантного відчуття
занепокоєності надає остинатно-заповнена ритмоформула тріолей з її
гармонічною сполукою (с-e-fis-b-c). Після проведення теми на фоні
пульсуючих тріолей з’являється тембр нижнього регістру фортепіано, саме в
ньому відбувається процес динамічного нагнітання, що приводить до теми
середнього розділу, яка звучить величаво, активно, наче промовляючи
кожний наголос в своїй вертикалі (ц. 48) piu maestoso. Соліст підтримує
важку ходу теми хоралу в оркестрі октавною ходою, чергування висхідних та
нисхідних інтервалів призводить кульмінацію розділу до апогею. Тож, роль
солюючого інструменту лежить в збагаченні оркестрової звучності, в
посиленні тембрової колористики, в загостренні регістрових контрастів.
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На емоційному, потужному динамічному обриві кришталево та дзвінко
виникає реприза (ц. 49) Аllegro e marcato. В верхньому регістрі фортепіано, а
саме в третій октаві, чарівно, дбайливо та тихо у поверненому розмірі 68
витончено звучить головна танцювальна тема частини в її першопочатковому
тоні e. Але, на відміну від основного розділу, де тема була проведена тричі, в
репризі тема проводиться лише один раз. Жваві танцювальні елементи теми в
оркестровій партії передбачають появу П.П., що проходить в партії фаготів в
тональному центрі c-moll (ц. 50). Передаючи виконавську естафету від
оркестру до соліста, який також підхоплює П.П., композитор підключає
прийом тонально-тонової зміни: с-moll–b-moll (першопочаткову тональність
експозиції). Без жодних змін в темі знову органічно переплітаються два
елементи – графічне секундове оспівування двоголосся (в терцію) та
танцювальні елементи, що йдуть ще з основної теми фіналу (Г.П.). Третє
проведення теми задіяне в оркестрі, в партіях скрипок та альтів, замість
терцового наповнення теми, комозитор, як і в екпозиції, використовує саме
секстове інтервальне забарвлення. Втретє тема відрізняється процесуальною
динамізацією. Гармонічний виплеск на ладотональному змішанні (H-dur+Fdur+g-moll), а за ним регістрові гамоподібні висхідні ходи (на сексту)
готують заключний розділ частини, з її токатними звуковими переборами
між партіями рук соліста (ц. 52). Заключна партія вбирає в себе риси як
головної теми, а саме токатного руху, так і нерівномірні ритмоформули, як у
середній частині (ц. 46). Поступово згасаючий, нисхідний рух, що йде у
нижній регістр фортепіано, віддаляється на багаторазовому повторенні звуку
f у контроктаві.
Кода підсумовує весь тематичний арсенал партій, який був задіяний в
концерті. Саме в ній закріплюється досягнутий результат. Відкриває коду
фіналу цитата теми вступу (перший чотиритакт) з першої частини в струнній
групі оркестру (ц. 53). Після авторського люфту спостерігається активізація
процесу, що відбувається завдяки динамічним якостям остинатних ритмоінтонаційних комплексів (див. Додаток А, № 94). Струнна група оркестру
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підводить до теми Г.П. з першої частини у соліста. Авторська ремарка tempo
rubato (meno mosso) спонукає до проведення теми Г.П. у дусі тендітновитонченого пластичного звукового виткання, її висхідні та нисхідні
інтервальні абриси, які проводяться в октавному унісоні між партіями рук
піаніста, надають музиці ковзаного руху, а виконавська естафета переводить
образний зміст від героїчно-дисонуючої сфери до поетично-піднесеного
настрою.

Відчуваючи

вичерпаність

регістрового

ліміту

фортепіано,

композитор впроваджує тему з середньої частини (другого елементу) фіналу
в партії тромбонів і туби (ц. 54). Тема проводиться у вигляді канону та
звучить могутньо та мужньо в динаміці f, задіюючи як нижній регістр
(оркестр), так і верхній (фортепіано). Після цього композитором знову
передбачений динамічний схід (прийом, який дуже любив використовувати в
своїх творах С. Рахманінов). Дисонансний акордовий зліт приводить до
проведення головної інтонації головної теми частини в партії соліста (2 т. до
ц. 55).

Кода

видозмінює

основну

тему

до

ритмічно-фактурних

трансформацій. Мислення «на два», яке було характерне для теми в
експозиції трансформує в інший – триольний модус, тобто композитор
переміщує смисловий акцент в інші звуки. Тема викладена в динаміці f та
предстає у вигляді октавного мартелято. Прийом октавного мартелято це
своєрідне направлення до фактурного викладення теми в експозиції. Тож,
переакцентуація теми в коді фактично нівелює інтонаційні точки, які
складають мелодію і саму приховану поліфонію. Кожен звук теми стає
головним та складає інший інтонаційний зріз, завдяки чому важко впізнати
ту танцювальну, не обтяжену глибокою ідеєю початкову тему. Слід також
зазначити, що І. Карабиць дуже любив прийом октавного мартелято, який
впроваджував

в

своїх

фортепіанних

концертах.

Оркестр

прериває

мартелятний пульс соліста синкопованими ритмами досить цікавого
гармонічного міксу («рахманіновський» акорд – g-h-cis-e-fis разом із
додаванням B-dur). З поступовим звуковим затуханням з’являється друга
тема частини (П.П.) в партії соліста (ц. 55).
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Набати литавр символізують динамізацію драматургічного процесу
коди. Тема вступу до першої частини звучить дуже велично та могутньо
(ц. 56) Maestoso. Широкого, просторого дихання отримує тема завдяки зміні
розміру з 68 на 128, який тут уподібнюється до 44. Повний задіяний склад
оркестру обґрунтовує поліфонічні зв’язки саме між верхнім та нижнім
голосами

в

партитурі.

Складні

дисонанті

гармонічні

комплекси

навантажують музику експресивним відчуттям. Важко збагнути, але та сама
делікатна оркестрова тема зі вступу, яка на протязі концерту залишала за
собою слід, зараз здобула переможний статус генеральної кульмінації
концерту. До другого оркестрового проведення долучаються віртуозні
арпеджовані пасажі у соліста, які простягаються з нижнього до верхнього
регістру інструмента, а згодом остинатні ритмоформули акордової техніки у
соліста підкреслюють гармонічні сполучення в партії оркестру та надають
додаткової фанфарності. Знову спостерігається задіяний широкий діапазон в
фактурі теми (від Е1 до b3). Досягаючи емоційного піку, композитор знову ж
таки робить динамічне звукове скидання. Виникає оркестровий паралельний
контрапункт двох тем фіналу – основної теми (Г.П.) в партії скрипок та
другої теми (П.П.) в партії віолончелей та контрабасів (ц. 57) piu animato.
Таке

поєднання

тем,

що

викладені

тріолями,

надає

похмурого,

дискомфотного образу, оскільки в звуковій вертикалі спостерігаються нони
та септими. Танцювальний елемент теми (дві ноти під лігою) змінює
триольний темпоритм на дуольний. Слід зазначити, що друге побудування
має фрагментарний характер, оскільки контрапункт задіяний в межах одного
такту, а в другому вже проходять танцювальні елементи першої теми у
різних регістрах оркестру, із залученням тембрів флейти пікколо, флейти,
гобою, кларнетів, фаготів. Зигзагоподібна форма таких абрисів оркестрового
ланцюга передає звукову естафету солісту. Глісандуючий злет, знаменує
появу інтонаційного чергування двох тем – другої теми фіналу, що викладена
акордами, та теми Г.П. з першої частини (ц. 58). Тема Г.П. також зазнає
ритмічних видозмін, замість дуольності –триольність, замість делікатної,
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пластики теми – акцентні, динамічні рухи октавами. Можна сказати, що
головною ідеєю коди концерту стає виконавський, звуковий калейдоскоп
головних тем всього твору. Кінець кожної теми пластично передається до
іншої теми. А її психологічною запорукою стає система співвідношень одна
до одної. Власне у самій коді концерту спостерігається основна образна та
драматургічна розв’язка. Кінцеві такти концерту пройняті головною ідеєю
перемоги. Мартелятні перебивки на інтонаціях Г.П. першої частини
укріплюються трикратним звуковим тоном a в різних октавах (A2 та a3). Як
бачимо, розвиток Г.П. першої частини призводить до патетичного
перевтілення у драматургічній розв’язці твору. З гордим переможним
відчуттям, величчю, вагомою динамічною звучністю fff завершується
концерт.
Тож,

багатий

тематизм,

активність

драматургічного

процесу,

діалогічність духовного та антидуховного, яскрава контрастність виявляє
жанрові моделі – токату, вальс, хорал. Концерт виявляє свою належність до
необарочної моделі. Всі теми концерту мають самостійне образне втілення,
завдяки чому виявлення принципу діалогічності стає більш очевидним.
Можна помітити незначну недосконалість форми у Першому концерті, але
все

ж

у

ньому

відчувається

яскравий

талант

композитора,

його

індивідуальний почерк, самобутні ідеї, які будуть розвиватися у подальшій
творчості митця.

3.2 Концерт № 2 для фортепіано з оркестром (1972): авторська і
виконавська концепція
Другий фортепіанний концерт (1972), створений вже у період навчання в
аспірантурі (клас М. Скорика), репрезентує самостійний пошук молодого
композитора. Циклічний за композиційною будовою, масштабний за
образнодраматургічним задумом, віртуозний за стилем викладу, цей твір
відразу увійшов до репертуару піаністів. Твір присвячено першому
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виконавцю – піаністу Миколі Суку (заслуженому артисту України, другу
композитора). Концерт виконував і сам Іван Федорович – як соліст, а згодом
– за диригентським пультом. Пізніше той самий шлях стосовно досвіду
виконання цього твору пройде його талановитий син, Кирило Карабиць –
диригент з європейським ім’ям у співтворчості з автором дослідження у 2008
році з національним оркестром України в колонній залі Національної
філармонії України, та у 2010 році з національним оркестром України в тій
самій залі на Міжнародному музичному фестивалі «Київ Музик Фест»
(диригент В. Сіренко).
Музичну драматургію Другого концерту для фортепіано з оркестром
можна визначити як інструментальну драму лірико-епічного типу. Образносюжетна колізія представлена як зіткнення двох ліній – теми давнини, історії
українського народу, що втілена засобами народнопісенної культури
(оркестрова партія), та роздумів самотньої людської душі (авангардні звукові
структури, позатональні зв’язки, лінеарність). Однак ця колізія розкриває
свою сутність на іншому інтелектуально-технічному рівні використання
фортепіано і жанрової моделі концерту, ніж у традиціях романтичного
українського симфонізму. Міцна «закваска» мистецького таланту на
естетичних ідеалах вчителя і наставника Б. М. Лятошинського зробила його
розвиток неупередженим крайніми формами музичного авангарду.
Тип концерту – симфонізований (близький до симфонії з солюючим
фортепіано). Способи віртуозного висловлювання, на перший погляд, є
академічними (пасажі, акордова техніка, широке застосування всіх регістрів
фортепіано, особливо крайніх), проте задіяні радикально-оновлені засоби
музичної виразності (хроматична тональність, елементи додекафонії,
поліфонія пластів). Пісенні інтонації та оркестровий розвиток, органічний
синтез гармонічного та лінеарного мислення відтворюють «історичний
вимір» образу та соборний дух, притаманний українській національній
картині світу. У свою чергу, партія соліста увиразнює духовний світ людини
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(І частина), яка осягає кризу навколишнього світу і шукає спосіб допомогти
всім, хто потрапив у коло Зла (ІІ частина).
Перейдемо до більш детального аналізу інтонаційно-тематичної будови
твору І. Карабиця – знакового прочитання жанрової моделі в нових історикостильових умовах вітчизняної музики останньої третини ХХ століття. За
формою – це диптих (обидві частини написані в сонатній формі). Експозиція
першої частини Концерту (Largo) відкривається невеликим оркестровим
зачином (у розмірі 64). Ця тема дає уявлення не тільки про епічність роздумів
автора про світ соціуму, але й містить потенційний конфлікт, «проектує»
майбутні драматичні зіткнення героя (партія фортепіано) з цим світом.
Розпочинається концерт зі звучання діатоніки терцієвої втори (c1–e1),
яку виспівують валторни (головна партія 1) (див. Додаток А, № 95). За
інтонаційними ознаками тема наближена до думи (про що свідчать такі
елементи стилістики, як амбітус квінти, зчепленість терцій, секунди та
нисхідної кварти, використання втори, розмір 64, повтор і варіювання
поспівок). За рахунок синкоп та накладання речитативної теми басових
голосів в образі Г.П. відчутна тривожність. Неспокій підкреслює і вибір
динаміки: мідь звучить досить тихо, подекуди вкрадливо у поєднанні з
динамічно наростаючим хвильовим принципом у струнних – в традиціях
лірико-психологічному симфонізму (П. Чайковський, Д. Шостакович).
На

оркестровому

тлі

нерозв’язаного

зменшеного

тризвуку

(що

слугуватиме структурною межею soli-tutti і у подальшому розвитку
драматургії твору) з’являється тема фортепіано (ц. 1). Головна партія соліста
із принципово контрастною стилістикою (хроматична тональність, культ
дисонансу, вишукані ритмічні малюнки) уособлює особистісний світ
людини, кришталево-чистий і романтично піднесений (див. Додаток А, №
96).

Образ

фортепіано

вносить

яскраво-емоційний

заряд

ліричного

висловлювання, що проривається вже з перших реплік сольної партії,
побудованої на чергуванні чистих кварт, тритонів та зменшених октав.
Розкладений акорд у складному метроритмічному візерунку септолей
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демонструє внутрішнє протистояння героя світові, який його оточує. Загалом
партія соліста відрізняється віртуозним типом фактури (ускладненим не
стільки технічно, як семантично), оновленою музичною мовою, відповідною
до авангардної стилістики того часу. Показовою є метроритмічна організація,
що відрізняється невизначеністю тактових меж.
Медитативна лірика другого проведення оркестрової Г.П. (ц. 2), яка
втрачає синкоповані розгойдування й зітхання валторнових втор, залучається
до масштабного наскрізного розвитку. Терцієве ядро колисково-пісенної
теми в партії кларнетів «вступає в діалог» з репліками віолончелей та
контрабасів; за рахунок інтенсивного розвитку тема завойовує ширший
діапазон (е1 – as2), набуваючи драматичного дихання. Якщо терцієві мотиви
здіймаються угору, то на противагу їм струнна група містить октавне
сходження; стрибки на кварту або квінту заповнює плавний, поступовий рух.
Точно

виписані

ліги

дають

можливість

прослідкувати

наявність

лейтмотивних інтонацій (нисхідний тритон) у межах однієї великої фрази.
Вдруге після оркестрового кадансу Г.П., що будується на зменшеному
тризвуку, з’являється фортепіано – голос Автора, поета і філософа з
бентежним світом душевних переживань (ц. 3). Більш збуджено звучать
ламані квартакорди від основного тону (c). Нисхідна інтонація Г.П. набирає
нових обертів для висхідного руху на f, внаслідок чого низка секвенційних
мотивів призводить до завершального проведення по звукам висхідного
квартакорду Г.П. у низькому регістрі. Оркестр підхоплює тему фортепіано, і
востаннє в межах експозиції проводиться Г.П., яка набуває впевненого,
рішучого характеру: до духової групи додається вся струнна, розвиток Г.П.
відзначається масштабністю й пожвавленням темпу (animato – ц.4). Від
пісенно-колискового награвання не залишилось ані сліду: протягом
експозиції відбулася трансформація образу. Незначні півтонові відхилення
(порівняно з першими двома її версіями) вказують на кульмінаційний вибух
теми. Фактура відрізняється прозорою лінеарно-горизонтальною витканістю.
Колосальний відрив між крайніми голосами оркестрової фактури створює
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динамічну репризу Г.П. Загалом кульмінація теми (ц. 5) на органному пункті
тонічного квінтсекстакорду c-moll звучить на ff трагедійно, як знак біди
вселенського масштабу. Могутнє tutti оркестрової теми Г.П. (дерев’яні,
струнні, валторни) ніби «застрягає», зупиняючись перед проблемою.
Поступово емоційна напруга спадає. Завершальні інтонації соліста на тлі
квінтсекстакорду (великого мажорного) знаменують появу невеликої
зв’язуючої

партії (ц. 6) (див. Додаток А, № 97). Зберігаючи квартово-

тритонову лексику, витончена лірика видозмінюється на іронічну усмішку
(форшлаги, нисхідні стрибки на зменшену октаву як знаки скерцозності).
Побічна партія (П.П.) у викладі соло фортепіано (ц. 7, Аndante)
сприймається як образно-тематичний контраст до Г.П. (оркестрової та у
фортепіано) (див. Додаток А, № 98). Пожвавлення темпу втілено за рахунок
двічі скороченого розміру (34). Полісемантична тема увібрала в себе
поспівкову природу оркестрової Г.П. та її лінеарно-підголоскову фактуру.
Складові жанрово-стилістичні елементи теми: хорал, дисонантні сполучення
на тлі польотної мелодії, що містить зменшену кварту та велику секунду (у
постійному секвентному розвитку, що розширює початкову інтонацію до
чистої кварти, а потім до тритону), танок тріольних ритмів з синкопованими
паузами. Мотивні хвилі, що відокремлені між собою авторськими «комами»
(і поступово структурно збільшуються від одного такту до п’яти з
половиною), пов’язані єдиною лінією виконавського дихання. Кожне
речення П.П. розпочинається із устою на квінті d–a великої октави.
У другому реченні П.П. (ц. 8) драматургічний розвиток відбувається за
рахунок фактурно-ритмічного варіювання основного мотиву та розходження
голосів у протилежні регістри. Фактура П.П. поліфонічна. Простежується
чотириголосний
оркестрового

склад

письма

темброво-регістрових
у

фортепіанній

напластувань

фактурі),

яке

(імітація

характеризувало

оркестрове проведення Г.П. Соліст немов «бере на себе» можливості всіх
оркестрових груп, як відповідальність за весь світ. Проте піднятись з безодні
трагедій людського соціуму він не в змозі.
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Функцію заключної теми виконує інтонаційне ядро П.П.: темп
уповільнюється, призводячи до тимчасового завмирання (ц. 9).
Перший етап розробки (т. 3 після ц. 9; див. Додаток А, № 99)
позначений темпом Andantino і схвильованими перегуками кларнета і флейти
на матеріалі квартакордів з партії соліста (у ритмічному зменшенні) . У
відповідь приєднуються тріольні малюнки фагота (проводиться мотив П.П.).
Друга хвиля розпочинається лейтінтонацією валторнового тритону з П.П. у
низькому регістрі (ц. 11), яку «омивають» орнаментально-тріольні хвилі
фортепіано, що приховують танцювальний вир, у якому вперше поєднуються
теми соліста та оркестру. Соліст продовжує не тільки поліфонічну лінію,
задану духовими, але й включає «власний голос», що обірвався раніше.
Погоджувальний характер має і ритмічне збільшення лейтінтонації тритону в
партіях валторн. Короткочасне соло соліста обриває досить розвинений
контрапункт дерев’яно-духової групи (кларнети та фаготи). Дерев’яні
інструменти передають естафету поліфонічної витканості фортепіано,
утворюючи так звані «гармонічні стовпи» (ц. 11). Тріольна тема соліста
набуває широкого розвитку й досягає великого діапазону (f – h2) з
короткочасним тритоновим закликом в партії труби. Вертикальне поєднання
обох тематичних ліній утворює напружену ситуацію. Для посилення
емоційної

напруги

І. Карабиць

використовує

один

з

улюблених

фактурнополіфонічних прийомів – «розводить» крайні голоси звукового
діапазону, що створюють разом соліст (верхній регістр) та оркестр. Побічна
партія в звучанні струнної групи начебто накопичує динаміку f (ц. 12) і
раптово обривається емоційним виплеском реплік соліста, що продовжує
розвивати елементи П.П. у скерцозній видозміні на тріольному русі.
Врешті-решт у партії соліста звучить довгоочікуваний головний мотив
П.П. Цей спосіб передачі мотивів з однієї партії до іншої дозволяє
прослухати єдину тематичну лінію у різних інструментальних тембрах: тобто
концертний

принцип

(оркестр-соліст)

трансформований

у

метод

симфонізації. Завершують перший розділ розробки неспішні секстолі та
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арпеджіо фортепіано у супроводі незадіяних досі тембрів – арфи із
дзвіночками. Замикає розділ контрапункт фагота в уповільненому темпі.
Другий розділ розробки (Аndante rubato) повертає слухача до атмосфери
романтичної схвильованості (ц. 13; див. Додаток А, № 100). Нова тема має
терцово-секундову будову, але за ритмічним малюнком нагадує П.П. (за
розробковими прийомами розвитку). Викладене двоголосся «огорнуте» вже
знайомими квартакордовими арпеджіо, які дещо варіюються: між двома
тематичними голосами (мелодія – бас) органічно вплетені віртуозні септолі,
нагадуючи романтичний світ світосприйняття героя-соліста, що тепер
мужньо виборює свою долю в навколишньому світі. Віддалені інтонаційні
абриси

П.П.

та

елементи

Г.П.

соліста

створюють

новий

етап

у

мелодикофактурному та темброво-ритмічному розвитку.
Динамічний розвиток теми Г.П. (ц. 15) призводить до трансформації всіх
її елементів в нову тему вальсу, який сприймається як dance funebre (див.
Додаток А, № 101). Структурно він є заключним розділом розробки (tempo di
valse у розмірі 34). Автор розробляє найдинамічніші елементи, немов
залучаючи слухача до атмосфери бурхливих подій. Спочатку тема досить
розспівана, але згодом з’являється ритмічна нестабільність, ознаменована
синкопованою формулою з П.П. Тематизм фортепіанної партії (ц. 16)
поєднує чергування септолей з Г.П. та інтонацій вальсу. Підтримка оркестру
виявляється в інтонаційній секвенції, що не стільки активізує образ, скільки
сприяє його драматизації. Розробка мотивів призводить до сплетіння трьох
тематичних сегментів: поєднання теми вальсу з пунктирною формулою П.П.
соліста (у струнної групи) і секстолі з Г.П. соліста (ц. 17).
Пожвавлення темпу (piu animato) пояснюється вторгненням теми П.П.,
яка втрачає поспівковий характер, оскільки звучить у вальсовому русі з
додаванням пунктирних ритмів на f (ц. 19). Вона звучить жорстко, рішуче.
Фактура соліста набуває щільності. Крайні голоси знову втілюють прийом
«розходження-сходження» голосів оркестру та сольної партії. На тлі
арпеджіо в партії соліста з’являється видозмінений мотив Г.П. із пунктирною
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фігурою струнних. Емоційна знервованість призводить до появи динамічної
репризи (ц. 21), хоча і значно скороченої. Тему оркестрової Г.П. виконує
соліст. Композитор повертає початковий метроритмічний рух (64) і ставить
ремарку Grandioso (див. Додаток А, № 102). Г.П. будується способом
фактурного нашарування двох партій (соліста та оркестру) як продовжений
симфонічний розвиток епіко-героїчної сфери образності. Акордовий виклад
надає темі пафосного звучання, як перемога людини, яка знайшла шлях
порозуміння зі світом.
Контрапунктом до головної теми проводиться тема П.П. у мідній партії
оркестру (валторни, труби, трамбони, туби) у ритмічному збільшенні. На
емоційній кульмінації піаніст передає тему Г.П. оркестру. В момент звучання
tutti соліст проводить тему П.П., підтримуючи задану демонічну напругу
(прийом тематичного контрапункту). Оркестр виходить на новий висотний
щабель (с4). Баси мідних поступово сходять півтоновими ходами, готуючи до
генеральної кульмінації першої частини Концерту (ц. 22) pesante. Саме в ній
задіяно повний склад оркестру. Важкі гармонічні конструкції у дещо
гіпертрофованому вигляді проводять тему Г.П., тричі завойовуючи ту саму
висоту (dis). Після «вибуху» литавр та поступового згасання, востаннє дуже
тихо та самотньо звучать лейтінтонації оркестрового зачину (у фаготів) – це
перехід до коди.
Кода (ц. 23) розпочинається фортепіанними арпеджіо за звуками
квартакордів Г.П. соліста (див. Додаток А, № 103). Вирізняються секвенції на
секстових вторах (у високому, «кришталевому» регістрі). Наостанок звучить
скерцозний сегмент зв’язкової партії, і рух зупиняється на терції с–е у
контроктаві, стверджуючи тон С як центральний елемент системи. Терцієвий
сегмент оркестрової Г.П. завершує авторську сповідь про драму людського
буття небесним тембром дзвіночків (цей прощальний мотив побудований як
низка кварт і тритонів, зчеплених секундами, що ледь сходять згори (від f3 до
g1) та знов підіймаються до початкового витоку, відтворюючи очищення від
буремних подій та незвершених мрій.
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Друга частина – масштабна драматична токата у формі сонатного
allegro. Як і в Концерті № 1 новаторство І. Карабиця полягає в оновленні
жанрової драматургії фортепіанного концерту як двочастинної будови.
Сонатну композицію другої частини циклу відкриває соліст, задаючи
токатний рух, в якому яскраво виявлено віртуозний дух концертності (див.
Додаток А, № 104). Імпульсивна Г.П. вражає вольовою цілеспрямованістю. Її
безперервна моторність, ударна природа інструменту, невгамовний рух
шістнадцятими у розмірі 34, ритмічні акценти та їх злам створюють стан
нестійкості, напруженості. Все це вкупі з прийомом martellato дає привід
жанрово визначити тему як токату.
З динамічним піднесенням тема врешті-решт здіймається у дзвінкий
верхній регістр на тлі клекотань литавр, які в свою чергу передають естафету
від соліста до оркестру (ц. 2). Оркестрові мотиви роз’єднані між собою
паузами, що іноді створює враження метушні.
Середній розділ Г.П. відкриває нові емоційні грані образу (ц. 3; див.
Додаток А, № 105). Композитор відмовляється від жанрового рішення теми
(токатності), виписуючи штрих legato й надаючи тим самим пластичності.
Фактура соліста стає поліфонічною, призводячи до появи другої Г.П.,
важливої для драматургічного розвитку другої частини (ц. 3, т. 5). Ця тема –
образ ліричного героя (див. Додаток А, № 106). Мажоро-мінорні
співставлення надають музиці теплого, м’якого забарвлення. Завершує
середній розділ Г.П. проведення тематичного матеріалу на дві октави вище,
утворюючи тематичну арку. Звучить і мотив другої Г.П., що проходить в
партії cтрунних у ритмічному збільшенні. Динамічна реприза містить
заключні оркестрові лейтмотиви Г.П. у верхньому регістрі струнних на f
(ц. 8). Функцію зв’язкової партії виконують енергійні набати литавр і
пластичні переходи, побудовані на інтонаціях Г.П.
П.П. на відміну від головної представляє іншу сферу відчуття світу та
часу. Її виконує фортепіано соло, з яким, як і в першій частині, композитор
пов’язує особистісні почуття та переживання – це повільне ліричне
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висловлювання, що швидко піддається збудженню (див. Додаток А, № 107).
Тема має дві складові: перша – це головна, лірична тема, у якій композитор
вміло використовує зв’язки із П.П. першої частини. Спільним є не тільки
спокійний рух, регістрове викладення, а саме інтонаційні зв’язки тем. Друга
складова – голос, який розвивається самостійно на основі тріолей (що
зберігають свою імпульсивність до кінця партії) з подальшим оспівуванням
хроматичного нисхідного руху, який містить у собі символіку теми хреста.
Заключна партія (ц. 12) повністю належить оркестру (див. Додаток А, №
108). Вона побудована на інтонаціях П.П., у виконанні дуету кларнетів на
фоні тону а у дзвіночків. Цікаво відзначити, що тембр дзвіночків не втрачає
своєї смислової навантаженості («духовного очищення») і в концепції другої
частини, утворюючи темброву арку з першою частиною Концерту.
Початок розробки композитором позначачений зміною темпу (Аndante),
що вказує на гальмування бурхливого розвитку тематичного матеріалу.
Настрій теми відзначений глибоким душевним зосередженням, проте це –
тільки ілюзія (див. Додаток А, № 109).
В першому розділі розробки (ц. 13-14) в партії соліста композитор
регістрово переставляє місцями дві складові теми П.П.: наче обриває
кульмінаційну зону несподіваним литавровим спалахом на sf, після чого
ледве чутно починає розвиватися тема Г.П. (ц. 15). Саме тут розпочинається
другий розділ розробки, побудований на дуеті перших та других скрипок
(див. Додаток А, № 110). Нисхідна ланка хроматичних мотивів на crescendo
приводить до появи головного мотиву другої Г.П. Емоційно тема насичена і
розпочинається на f в партії фортепіано. Загострена гармонічна ситуація
складається

завдяки

нашаруванню

декількох

тематичних

утворень.

Контрапунктом до ритмічно збільшеної теми другої Г.П. звучать мотиви
П.П.
У партії флейти починає свій розвиток фігура квінтолі з хроматичним
оспівуванням, яка апелює до інтонації побічної теми. Фігура квінтолі
переходить від флейти, кларнетів, фаготів до соліста. Несподівано виникає
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майже повне проведення теми П.П. у флейти в високому регістрі. Значущість
квінтольної фігури автор підкреслює октавним проведенням усією струнною
групою інструментів (ц. 17).
Завершуючи тематичну арку другого розділу, І. Карабиць повертає у
розробку тему середнього розділу Г.П. (ц. 18, т. 5). Слід зауважити, що
розвиток Г.П. містить «пасажні малюнки» соліста з ц. 3. «Прихованим»
контрапунктом у скрипок та альтів проходить головний мотив П.П. у
зменшеному вигляді. Так відбувається поєднання двох тематичних ліній,
одна з яких є повним викладенням Г.П., а друга – звуковим пластом на
матеріалі П.П. у ритмічному зменшенні. Репетиційний елемент Г.П.
співвідноситься з фігурою тріолі з побічної теми, як переклички між трубою
та фортепіано. Фортепіано здіймається все вище (від e1 до a4). Обриваючи
візерункову лінію матеріалу Г.П. у соліста, композитор залучає самостійну
тему Г.П. в партіях мідно-духової групи інструментів (теж у ритмічному
збільшенні). При цьому тема регістрово розведена: кожний тон теми звучить
у різних регістрах (регістрові переброси), кожного разу у нового духового
інструмента на тлі тремоло тарілки. Бурхливий хроматичний розвиток
призводить до коротких злетів-вибухів у соліста на інтонаціях Г.П. (ц. 22).
Енергійний рух (ремарка animato) надає передчуття репризи.
Поліфонія фактурних шарів будується засобом накладення тем:
лейтінтонацій Г.П. (фортепіано) та в

ритмічному

збільшенні П.П.

(дерев’янна та мідно-духова група). На кульмінаційному злеті (ц. 23, piu
animato) знову діє принцип міжпартієвого віддзеркалення, але з деякими
фактурними видозмінами. Соліст підкреслено проводить обернену П.П. в
ритмічному збільшенні, а партія струнних підтримує це проведення
хроматичними хвилями, які беруть свій початок із Г.П. Акорди, які мали
секвенційну низхідну будову (в ц. 22), складають подальший тематичний
розвиток партії соліста. Зазначимо, що співставлення тем соліста та оркестру
(за рахунок фактурно-гармонічних зіткнень) слугує динамізації інтонаційної
драматургії твору.
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Динамічна реприза (ц. 24) продовжує емоційне напруження. Знову
використовується контрапунктичне проведення тем. Соліст веде лінію Г.П. в
октавному збільшенні, а tutti оркестру – тему побічної, користуючись
засобами регістрового «перекидання» від одного інструмента до іншого (див.
Додаток А, № 111). Прийомом регістрового «перекидання» наділена і партія
соліста (у подвоєних октавах). Цікавим є і вибір ударних під час
контрапунктичних проведень напружених тем: литаври (на першу долю
такту) і бубен (на другу та третю). Це tutti з метроритмічною підтримкою
створює образ зла, глузування.
Пройшовши всіма регістровими «стежками», тема Г.П. поступово
заглиблюється в низький регістр, утверджуючи інтонацію на півтонах від es–
c на одній висоті. На потужному ff цієї інтонації проходить мотив, в основу
якого покладене ритмічне переосмислення П.П. (ц. 25). Атмосфера, що панує
в цьому епізоді, схожа на алюзію серцевої «аритмії». Кожний такий
«серцевий напад» закінчується своєрідним «стоп-кадром», після чого йде або
новий розробковий розділ, або повернення тематичного матеріалу. Цього
разу композитор обирає метод звукового розшарування та тембрового
накладання. Вже знайомим прийомом регістрового перекидання починається
стрета – сходження півтонами (нони, секунди, збільшені октави) від cis-f, в
унісон струнної та мідної та дерев’янної груп в оркестрі на f, з
акцентуванням на кожному звуці). Кожен звук затримується, утворюючи
оркестрову педаль.
Після гармоній, які поступово затихають, І. Карабиць впроваджує другу
Г.П. – образ ліричного героя (ц. 28). Застосовується широкий спектр
колористичних засобів в оркестрі (зокрема, тембр дзвіночків). З появою
секстольної фігури у флейти починається Кода на темі-ремінісценції з
першої частини циклу (ц. 30). Повернення метру 34 та інтонацій П.П. з
першої частини у флейти вказує на значущість теми першої частини в
драматургічній модуляції до «токатно-божевільного» світу в другій частині
Концерту. Хорал в партії соліста, пов’язаний з темою П.П., створює образ
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траурної ходи: акордові склади у низькому регістрі, які викладені в
ритмічному збільшенні на pp (алюзія до хоралу «Богатирських воріт» з
«Картинок з виставки» М. Мусоргського (див. Додаток А, № 112). У
передкодовій зоні (ц. 32) композитор використовує метод співставлення
головних тематичних елементів Концерту.
Після довгого шляху, які пройшли головна та побічна партії у своєму
розвитку та протистоянні, композитор стверджує значимість Г.П. другої
частини в коді. Викладена партія двоголосно: верхній голос – це власне тема,
а нижній – це її точне інтервальне обернення. Хроматичні візерункові пасажі,
що розходяться в протилежні кінці інструмента у соліста, на цей раз мають
діалогічну лінію з інтонаційним елементом головної теми першої частини в
партії струнних та дерев’янних, а потім мідних груп інструментів (ц. 34-35).
Таким чином, у коді композитор ототожнює роль головних партій обох
частин. Октавне подвоєння хроматичного ходу звучить з потужним
емоційним напруженням, подекуди – з відчаєм. Після «вибухової» звучності
оркестрової вертикалі звучить останнє слово Поета: мотивні абриси другої
Г.П у високому регістрі фортепіано на ледь чутній динаміці.
З моменту появи твору, знакового для молодого композитора, минуло 46
років. Нині очевидним є те, що не було очевидним для його сучасників:
перед нами видатний твір концертного жанру, який не лише відповідає
усталеним канонам, але й репрезентує український формат симфонізації
жанру в період, коли відбувалась історична зміна парадигми: досвід
«радянського симфонізму» (традиція Д. Шостаковича) трансформувався в
напрямку засвоєння авангардної музичної лексики (нововіденська школа),
але на реалістичних засадах української ліро-пісенно-епічної генетики.
Знаменною є перемога лірики на останніх етапах драматургічного розвитку
Другого концерту – людина є духовною істотою, її душа перемагає зло
навколишнього світу.
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Отже, сьогодні музика цього твору сприймається як художній документ,
як свідчення духовності його творця, як актуальний заклик до подолання
бездуховності соціуму і шлях до Світла.
3.2.1 Другий концерт для фортепіано з оркестром: феномен
гармонічного мислення І. Карабиця
Для виконавця феноменологічне виявлення ідеї твору прослідковується
на рівні специфічних засобів музичного мовлення, починаючи з гармонії,
поліфонії, акордики, закінчуючи фактурним і тембровим втіленням.
Перелічені категорії належать часопросторовому параметру мислення
(форма, темпо-ритм).
Гармонія

в

музиці

Нового

часу

набуває

глибинного

рівня

індивідуалізації, що стає смислоутворюючим чинником творчості. Еволюція
гармонічної мови набула широкого розмаху ще в романтичну добу, оскільки
вже давно вийшла за межі суто канонічних законів, на відміну від
класицистичної епохи, де основу різноманітних за образно-тематичним
значенням мелодій складали схожі гармонічні формули. Гармонічні
«знахідки» почали утворювати індивідуальну мову композиторів. Яскраво
проявляється й тісний зв’язок між мелодією та гармонією. Розвиток
інтонацій та ладотональної сфери мелодій також призводить до нової
концентрації взаємозв’зку з гармонією.
Образний світ творів І. Карабиця ранньої творчості (70-і роки) в повній
мірі демонструє тогочасне буття людини і суспільства в усіх його
складностях. Емоційний тонус творів змушує весь час бути безпосередньо в
процесі реалізації авторського задуму. Конфліктність спостерігається у
створенні надзвичайно напруженого звучання, імпульсивних контрастів.
Щирий вияв почуттів, романтична піднесеність та схвильованість зумовлює
і особливості тематизму, важливою рисою якого є інтонаційно-ритмічна та
гармонічна експресивність. Тому показники драматичної ситуації в творах
І. Карабиця досягають широкого обсягу.
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Зміст поняття «гармонічна інтонація», яка є органічним елементом
«музичної

інтонації»,

розкриває

відомий

музикознавець,

професор

Т. С. Кравцов: «первинна гармонічна інтонація – така стадія розвитку
гармонічного процесу, на якій здійснюється порівняння структурних
(фонічних) і звуковисотних якостей двох суміжних вертикальних моментів
музичної тканини. Будь-який процес гармонічного розвитку можна уявити як
ланцюг первинних гармонічних інтонацій зі змінним значенням вертикалей,
що його складають» [180, с. 11]. Виявляючи феноменологічне явище
композиторського мислення в концерті, а саме гармонічний аспект,
спробуємо узагальнити роль гармонії як фактора музичного мислення
І. Карабиця в контексті його затребуваності сучасними виконавцями, для
яких вона є об’єктивним чинником розуміння композиторського задуму та
фактором смислоутворення власної виконавської концепції твору.
Надамо своє розуміння гармонії. Гармонія – такий тип мислення, в
якому домінує концентрація саме на вертикальні утворення та їх
взаємозв’язок у процесі становлення матеріалу. Безумовно, вертикальні
сполучення містять у собі горизонтальні лінії, як і суто поліфонічна фактура
має умовні вертикальні. Гармонія, де звуковисотний елемент є визначним,
утворює тісний зв’язок із такими категоріями музичного прояву, як ритм,
тембр, структура.
Перша

частина

(Largo).

Експозиція

відкривається оркестровим

викладом теми-зачину Г.П., і в той же час вона втілює лейтобраз всієї
частини. Діатонічне викладення основної мелодії по малим та великим
терціям, яку проводять валторни, дає стан тональної нестабільності.
Політональність є яскравим показником цієї вагомості (C-dur або a-moll). Зі
вступу віолончелей, що приєднуються до валторн, можна вже починати
говорити про виникнення терцієвих моноакордів. З басовими ходами у
віолончелей в крайніх голосах з’являється акорд з роздвоєними тонами в
терцієвому акорді (а-as, g-ges). Цікавим є те, що композитор уникає
синхронних акордів. Бас завжди з’являється там, де в інших голосах
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переважають синкопуючі ритми. Вступ вказує на використання акордів
септакордового складу з їх оберненнями, рідко квартових. Тональна ланка
прояснюється гармонічними вертикалями, що вказують на тональність amoll, але за допомогою ладогармонічних засобів композитор таки не втілює
розв’язання цих вертикалей в зазначену тональність. І навіть зменшений
акорд в a-moll не дає роз’язку у вступі соліста. Такі ладотональні засоби
надають музиці характер стурбованості та неспокійності.
Вступ соліста репрезентує романтичний світ героя. Протиставлення
бентежної ідеї соціуму не тільки відзначається нерозв’язком саме останньої
оркестрової

гармонічної

висловлювання

героя

вертикалі

(саме

так

(зм. 53)
можна

в

тоніку.

відзначити

Романтичне

Г.П.

соліста),

спостерігається і в фактурній, і в гармонічній зміні (ц. 1). Структура
арпеджіонного викладу зводиться до поліакорду квартового або квінтового
походження

(c-f-h-e1-dis1-g1-d2).

Прихованого

«кластерного»

прийому

композитор набуває завдяки такій вертикалі (аis-h-e-f1-ges1). Перша висота у
соліста (f3-as3) утворює зменшений септакорд, де засобом альтерації
відбувається розв’язання в паралельний мінор. Цікавою є лінія басу, що в
своєму русі йде по діатонічному рядку, який містить гармонічний та
міксолідійський лади. Продовження «прихованої» кластерної техніки
знаходимо далі в арпеджіо, яким закінчується перший вислів соліста.
В оркестровому викладі повертаються гармонічні сполуки (ц. 2).
Поліінтервальні та кластерні утворення виступають як яскраві стилістичні
прийоми

в

системі

композиційних

засобів

гармонічного

мислення

композитора. Крайні звуки таких моноакордів утворюють малу нону, малу
септиму. На відміну від першого оркестрового вступу, де нова гармонічна
вертикаль утворювалась на взаємозв’язку синкоп та басу, друге оркестрове
проведення створює вже цілеспрямовані вертикалі, а точніше, септакорди та
малі нонакорди. Мелодія завдяки варіюванню одного й того ж звороту зазнає
різних трансформацій, завдяки чому структура акорду також варіюється.
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Поява

сольного

тематизму

привертає

увагу

слухача

прийомом

«прихований кластер». Лейтмотив Г.П. з оркестрової партії проходить у
соліста у двоголосному викладі, мелодія наче тонально блукає. Поміж
двоголосного викладення антифонний прошарок складають моногармонії,
зазвичай моноінтервальної терцевої структури. Це малі мінорні, великі та
малі мажорні септакорди та їх обернення та акорди різноінтервальної
структури з подвоєнням тонів у терцевому акорді. Синтез так званного
«прихованого» кластеру з акордовими віхами та поліакордів, в основу якого
склали сексти, спостерігається в сольному епізоді (ц. 3 poco a poco piu
mosso).
По-третє, матеріал оркестрової Г.П. проходить у tutti струнних.
Послідовність

цих

гармонічних

ланцюгів

композитор

зводить

до

використання моноакордів. Знову крайні звуки складають інтервали малої та
великої септими, тритони. Поряд з дисонантною групою інтервальної
структури акордів приєднується і група консонантних – велика та мала
секста. Оркестровою кульмінацією Г.П. слугує медіантовий гармонічний
квінтсекстакорд в c-moll (ц. 5). Хоча ці послідовності звучать досить
дисонантно, склад акордів тісно зв’язаний з терцієвою структурою. Але ці
терцеві сполуки відносяться до складів політональностей. Незначна за
розміром, але важлива у структурному поєднанні зв’язуюча партія звучить у
соліста (ц. 6). Інтонації Г.П. проходять в оберненні. Гармонія представляє
собою великі та малі септакорди та їх обернення, в яких іноді бракує тонів.
Арпеджіо утримує своє квартове походження.
П.П. (ц. 7 Аndante) виконує соліст без супроводу оркестру. Композитор у
побудові тонального плану багато в чому спирається на традиції
(співставлення тональностей Г.П. – a-moll, П.П. – C dur). Відкриває тему П.П.
малий зм. 65 з секстою, котра за лідійським тяжінням переходить в основний
квінтовий тон. Ланцюг цієї гармонії йде від звичайних тризвуків з
розщепленими

тонами

до

моноакордів

поліінтервальної

структури.

Привертає увагу VII65, який начебто кожен раз повинен бути розв’язаний
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згідно правил тяжіння в тоніку, а розв’язання припадає на тональність
третього ступіня спорідненості. Виходячи за рамки септакордів, композитор
залучає поліструктурні за своєю будовою децімакорди.
Розробка (ц. 9 Аndantino) відкривається лейтінтонаціями з експозиції.
Зрозуміти гармонічний нахил досить важко, оскільки тут засобом художньої
виразності стає не гармонія, а канон. Це свідчить про перевагу поліфонії над
гармонією. Лише принципом співставлення автор відділяє напружену
«канонічну» фігуру від М.зм65 з секстою П.П.
Другий етап розробки (Аndante rubato) демонструє яскравий епізод з
політональним рухом. Фактура розділу розподілена таким чином, що
головний матеріал проводить сопрано та бас. Арпеджіонні пасажі, що йдуть
ще з експозиції Г.П. соліста, значно підпорядковані такому структурному
двоголоссю. Зв’язок політональності вбачаємо в тому, що основна мелодична
структура виписана в c-moll (використовує гармонічний та мелодичний), а
ось пасажі, що надають музиці схвильованості, структурно визначаємо як
політональні моноакорди. Все це надає музиці нової якості щодо змісту.
Епізод у розробці (ц. 14) побудований на контрапункті нижнього голосу
фортепіанної партії і фаготу. Варіант цього мелодичного сегменту надано й у
низьких струнних оркестру у дубліровці з другим голосом партії лівої руки
піаніста. У партії ж правої руки виникає імпровізаційно-фігураційний пласт
шістнадцятих, функція якого в додаванні до басового контрапункту
акордової колористики. Майже кожна вертикаль будується у вигляді
багатозвучних акордів складної інтервальної побудови, хоча загалом в ній діє
принцип терцієвості. Це і акорд з роздвоєнною терцією (т. 1, 2 ц. 14), і майже
тотальне дванадцятитонове заповнення звукового простору (т. 3, ц. 14). Тут
моделюється на оригінальному стильовому рівні принцип варіацій на
незмінений бас (basso-ostinato).
В епізоді tempo di valse звучить вальс, відображуючи бурхливість
розвитку тематичного матеріалу, в якому спостерігаємо септакорди та їх
обернення моноакордового складу, часто з розщепленням тонів. Саме вони
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додають ритмічної нестабільності, що виражено у значній кількості
використаних синкоп.
Реприза містить трансформацію теми П.П. адже вона викладена в
метричному русі вже знайомого вальсу. З точки зору вертикальної єдності,
значних перевтілень гармонія не виявляє. Кварто-квінтові сполучення в
партії оркестру та в партії соліста призводить до Grandioso. Нарешті соліст
виконує Г.П., яка весь час була відведена оркестру. Тут спостерігається
контрапункт Г.П. у соліста та теми другого розділу розробки в партії групи
мідних інструментів у ритмічному збільшенні. Поєднання обох тем дає нове
гармонічне буття теми Г.П. Таке драматичне нашарування призводить до
генеральної кульмінації (ц. 22) Pesante, де задіяний повний склад оркестру.
Тема Г.П. звучить дещо у гіпертрофованому вигляді. Пояснення можна
знайти у поєднанні зменшених тризвуків з роздвоєнням тонів у терцевому
акорді та мажорних тризвуків з секундовим сполученням, що утворює
акцентований фонізм. Дисонантність гармоній завдають великі септими.
Востаннє головний мотив Г.П. (в пунктирному ритмі) викладено в партії
соліста у коді (ц. 23). Знову бачимо синтез «прихованого» кластеру з
акордовими віхами та поліакорди, в основі яких лежать сексти.
Друга частина (Аllegro) Тематичний матеріал другої частини циклу
переносить слухача в іншу образну сферу. Головна партія (Г.П.) наділена
новим емоційним та енергійним повштовхом. За жанровим походженням
друга частина увиразнює «люте» скерцо, а за фактурним – дух токати.
Тема викладена в стрімкому русі шістнадцятих тривалостей у розмірі 34.
Збентеження образу здійснюється завдяки руховій нерівномірності потоку
шістнадцятих. Прослідковуються чіткі ритмічні збивки, які стримують другу
та третю долі, даючи слухачеві стан напруженості та нестійкості. Та це ще не
весь задіяний спектр, що надає слухачеві характеру неспокою. Звернемо
увагу на фактурний виклад Г.П. («образ блукаючих хроматизмів»). На
мелодичному рівні – це інтонаційні формули, що представляють собою
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хроматичний висхідний та нисхідний рух, зберігаючи своє жанрове
походження впродовж всієї частини.
Визначити тональність (або центральний елемент системи) непросто.
Якщо помітити композиторський запис хроматики, то слід казати про миттєві
тональні зсуви. Спочатку – це хроматичний напрям у тональності d-moll,
який

переходить

в

С-dur.

Саме

хроматичний

малюнок

останньої

стверджується і не раз повторюється. Завдяки засобами правильного
написання тональних хроматизмів, композитор якомога більше утримує саме
сферу C-dur; лише інтервальний абрис cis-gis вказує на зв’язки з тональною
сферою d-moll, які беруть керуючий початок на акцентованих восьмих (один
такт до ц.1). Становлення цієї теми відбувається шляхом дінамічного
розвитку та діапазонним спектром (від Cis1-es4). Досить довго тональний
устой вагається між двома тональностями, аж до вступу оркестру (ц. 2).
Оркестр продовжує динамічний розвиток теми Г.П. соліста. Проводить її
скомпонована група струнних та дерев’янно-духових, а згодом мідних
інструментів.

Хоча

тему

соліста

викладено

засобами

двоголосно-

мартелятного типу, оркестрова партія яскраво демонструє перш за все
вертикальні сполучення. Імпульсивна природа теми, нажаль, не дає слухачеві
досить розчути в такому темпі й русі всі гармонічні відозміни. Основою
даного гармонічного складу є змішаний тип гармонічного звукоутворення:
по-перше, це сприймається як сумішний сплав двох гармонічних вертикалей
– «прихований» кластер. По-друге, це звичайні домінантові ланцюжки
(домінантовий квінтсекстакорд, секундакорд, септакорд досить часто без
квінтового тону) різноманітних тональностей (F, B, As, G). Далі йдуть
вилучені тризвучні акорди з різноманітного складу септакордів. Всі ці
тональні,

метушливі

гармонічні

«мерехтіння»

зводяться

до

певної

гармонічної конструкції, та гармонічного нашарування всього оркестрового
вертикального комплексу.
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Аналіз свідчить про наявність окремих тональних центрів, застосування
композитором техніки поліакордового нотування, які в загальному звучанні
надають уявлення про утворення поліфункціональності (ц. 2 тт. 3-4; тт. 8-9):

G

,A

Композитор

a

gis

e

d

a

h

c

d

Es

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ges

As

A

H

,Ges G

Des Es

керується

принципом

«стрічкового

C

руху»

(термін

Ю. Тюліна), при якому вертикаль будується ще й на полігармонічній основі.
Переважають мало- та великотерцеві сполучення шарів у партії соліста, які
чергуються з унісонно-октавними мелодичними мінікаденціями. Цікавим у
цих вертикальних збігах є те, що загалом акорди створюють дисонантне
звучання, проте в них спостерігається мажорно-мінорна взаємодія. Слід
звернути увагу і на те, що опора на квартсекстакорди спричиняє
резонантність звучання. Ця гармонічна послідовність «застигає» на вершині
тональностей Es-C, після чого струнна група в унісонному проведенні
розвиває інтонаційну лінеарність Г.П., що в свою чергу знову призводить до
вертикалей, але вже іншого змістовно-акордового порядку:
T63

T63

t63

T63

T63

t63

T63

T63

T63

F

Es

e

D

Des е

D

D

Des

М7 М7 М7

В7

М7 М7 В7 В7 М7

T63

Es

T63

D

М7 В7

T63

Des
М7

T63

C
М7

Середній розділ не стільки народжує новий образ, скільки трансформує
вже знайому Г.П. в сферу лірико-романтичної схвильованості. Митець
відмовляється від надмірної токатної мартелятності стійкої ритмічної
сполуки, завдяки чому головний матеріал, що викладений в партії соліста,
наділений пластичністю та співучістю. Гнучка мелодія в виконавському
плані безперервно пересувається «з руки в руку», тому досить рідко до нього
додається гармонічна вертикаль. Втім важливо надати гармонії художнього
осмислення (ц. 3 т. 2, ц. 4 т. 2). Звернемо увагу на цікаве гармонічне
поєднання М.зб7-Зм.6-Зб.6.
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Образний світогляд героя вирує в стані романтичної схвильованості та
поривів. В фактурі це здійснюється засобами арпеджіонного нотування. Але
це не просто арпеджіо, які ми зазвичай можемо споглядати в музиці
класицизму та романтизму: то є спосіб фактурно-тематичного мислення, що
в першу чергу виявляє наявність гармонічного ядра в процесі становлення
форми. Поєднання таких інтонаційних «кардіограм» не тільки призводить до
спресованої вертикалі, але й надає певні закономірності тонального плану
концерту в цілому та деякі особливості, специфічні для гармонічного стилю
композитора.
Розробка. Перший розділ доручено солісту – це перегорнута тема П.П. в
контрапункті з новою темою. Фактура викладена в двоголосному вигляді.
Цікаве спостереження відбувається в предрепризній зоні (ц. 22), котру
композитор будує на контрапункті накладених між собою тем, а саме
лейтінтонацій Г.П. соліста та П.П. (в партії мідно-духових інструментів) у
ритмічно гіпертрофованому вигляді.
Коротко надамо гармонічний розвиток теми П.П.: Mm2 Mm7(-5+4) Вd65
Mm7(-5+4) Mm43 зм7(-5 Mm2 Mm2(-5+6) Mm7(-5) Mm7(-5+6) два квартакорди Md65(-5).
На органному пункті надані послідовності м’яко дисонуючих акордів, що
рухаються секвентно, спочатку у висхідному, а потім у низхідному напрямах.
Вкажемо на трансформацію звичайних септакордів у гармонічні структури із
використанням неакордових звуків. Саме заміна акордового звуку на
побічний тон надає нову якість акорду в цілому.
Реприза Г.П. у соліста проводиться октавами у фактурному збільшенні.
Тему П.П., що надана в ритмічному збільшенні та в дзеркальному оберненні,
проводить мідна група інструментів. Гармонічний зміст даного контрапункту
тримає на собі струнна група: це висхідні та нисхідні M.d.65(-5), М.зм2(-3).
Фундамент теми Г.П. та її опорні звуки без мелодичних зворотів – шлях по
хроматичним звукам від сis2 до h4 , який осмислено проходить через
застиглість вишуканої вертикалі (ц. 27). Розмаїття тонально-акордових та
поліакордових вертикалей надано в ц. 31, де соліст залишається наодинці,
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виконуючи своєрідний хорал: а-G; As-Ges-f-G; два нетерцевих поліакорди;
Es-b-fis-d.
Боротьба за дволадовість (мажор та мінор) можна простежити у ц. 32
(т. 5). Спочатку композитор надає велику терцію (с-е), до якої притягується
мала терція (с-es); зникаючий тон с дає нове гармонічне утворення Мм7, у
котрого згодом буде розщеплено септовий тон. Далі наче магнетизмом
приєднуються поліакорди Md9 та Md43 та Мd9 з зб.64(+2) з розщепленою терцією.
У коді простежується політональність. Оригінальна звуковисотна
структура разом із своєрідним тембровим рішенням та штриховою
артикуляцією

увиразнює

кульмінацію

(ц. 34-35).

Завершує

концерт

оркестровий поліакорд у поєднанні двох септакордів Мм43 і Вd65.
Підводемо підсумки тонально-гармонічного аналізу.
1. Сутність терміна «гармонія» щодо позицій класичного стилю
змінилась. Гармонія як тип музичного мислення унаочнює саме в
вертикальному вимірі, в той час як мелос – у горизонтальному; при чому ці
вектори все одно будуть перетинатись. Взаємообумовленість горизонталі та
вертикалі сприяє стильовій єдності та цілісності твору, бо гармонічна мова –
лише один з компонентів художнього цілого в музичному творі.
2. Гармонія ХХ століття в широкому значенні – це тип мислення
композитора, техніка нотування, а всі елементи гармонічної мови – акорд,
гармонічна послідовність, тональні співвідношення – наповнені тематичним
та образним змістом. Гармонію неможливо розглядати без виявлення
жанрових особливостей твору, його форми. Так, архітектонічна ідея Другого
концерту для фортепіано з оркестром І. Карабиця, на яку безпосередньо
впливали принципи гармонічного мислення ХХ ст., проявилася як зовнішньо
(яскравий тематизм, романтична образність), так і внутрішньо – через
єдність вертикалі й горизонталі як закон формотворчості.
3. Розуміння виконавцем гармонії як принципа мислення, який складає
генеральну стильову інтонацію та відбиває авторську концепції концерту. На
нашу думку, саме від натхнення соліста залежить життєобіг гармонічних
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перетворень, часопросторової та смислової аури цього видатного твору
геніального українського митця ХХ століття.
3.3 Концерт № 3 «П’ять музичних моментів» для фортепіано з оркестром
(1999): духовна велич останнього твору
Серед чи не найзагадковіших творів І. Карабиця став останній опус для
фортепіано з оркестром «П’ять музичних моментів». А. Шнітке стверджує
«…творческий замысел имеет некоторую неизмеримую часть, некую как бы
неконтролируемую сознанием область, которая, собственно говоря, и
является той главной внутренней силой, которая заставляет автора
приступить к работе и осознавать замысел...» [370, с. 104]. Великомаштабний
за будовою, оригінальний за концепційним задумом, він наче уособлює
«інтонаційний образ» завершального етапу життєтворчості митця, що
співпав з кінцем ІІ тисячоліття як «цивілізаційного кола». Твір має присвяту
Валентину Сильвестрову, великому другові, який до останніх днів був поряд
з

І. Карабицем.

До

речі,

твір

практично

завершує

«метацикл»

композиторських присвят1. Чий образ відображено у творі – самого
композитора або образ того, кому цей твір присвячено? Чому композитор
обирає для присвяти В. Сильвестрову саме жанр музичних моментів?
Виконавську долю Концерт отримав завдяки трьом інтерпретаціям
українських

піаністів,

які

представляють

різні

фортепіанні

школи.

Першовиконавцем був київський піаніст В’ячеслав Зубков, продовжувач
фортепіанної школи Б. Архімовича, лауреат міжнародного конкурсу піаністів
пам’яті В. Горовиця (1997). Він запропонував молодому піаністові виконати
прем’єру «Музичних моментів».
Другим виконавцем Третього концерту став заслужений артист України
Микола Сук, лауреат конкурсу Ліста-Бартока, продовжувач виконавських
традицій Л. Власенка. Разом з солістом творчу авансцену розділив Кирило
Карабиць як диригент Борнмутського симфонічного оркестру. В архіві вдови
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композитора зберігається запис «П’яти музичних моментів», виконаний
М. Суком (2014).
Ще одне першовиконання твору здійснено автором дослідження,
лауреатом міжнародних конкурсів, представником харківської піаністичної
школи, зокрема, творчої майстерні Тетяни Борисівни Вєркіної. Прем’єра
Третього фортепіанного концерту І. Карабиця у Харкові відбулася 10 квітня
2016 р. (диригент – Ірина Вербицька). У Великій залі Харківського
національного університету мистецтв з великим успіхом відбувся творчий
проект «Концерт-портрет – Іван Карабиць». Ця подія була важливою для
культурного життя Харківщини. Панорамний концерт-портрет складався з
великих симфонічних та камерних творів композитора, подарувавши
незабутні емоції шанувальникам творчості митця

та уявлення про роль

особистості І. Карабиця на теренах музичної культури України, як для тих,
хто знайомився з його творчістю вперше. Друге виконання твору автором
дослідження відбулося 1 жовтня 2016 р. у колонному залі Національної
філармонії України імені М. В. Лисенка (диригент – народний артист
України Володимир Сіренко) на відкритті ХХVII міжнародного музичного
фестивалю Київ-Музик-Фест. Цього творчого вечора, під час виконання
«П’яти музичних моментів», слухачі відчували «магію присутності» Івана
Карабиця, фундатора міжнародного музичного фестивалю Київ-Музик-Фест.
У залі філармонії під час концерту знаходився і В. Сильвестров.
Концерт «П’ять музичних моментів» для фортепіано з оркестром (1999)
увиразнює ідею нескінченності людського духу, що переходить у Вічність.
Сьогодні концепція твору сприймається як заповіт. Як зазначає О. Гуркова,
«…композитор завжди йшов у ногу зі своїм часом, іноді навіть
випереджаючи або евристично пророкуючи у своїй творчості окремі події…»
[91, с. 185]. Прагнучи в своїй творчості до створення великих, вагомих за
образною

насиченістю

форм,

І. Карабиць

відчуває

малі

форми

як

концептуальні, симфонічні за відчуттям часу. Жанр «музичного моменту»
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свідчить про значущість категорії часу: мить у вирі мінливого життя
втілюється через фактурно-тематичний простір.
Минуле та Майбутнє як хронотопічні виміри виконавського процесу
знаходять своє відбиття в концепції останнього твору І. Карабиця. Явище
«миті» є невід’ємним чинником драматургії твору, стильовою прикметою
художнього методу В. Сильвестрова, крізь призму якого автор віддзеркалив
власну ідею. Творче перетинання двох методів відбудеться в «Елегії» для
струнного оркестру, яку композитор, на жаль, не встиг завершити.
«Музичний момент» як романтична мініатюра продовжує лінію,
закладену композиторами ХІХ ст. європейської (Ф. Шуберт) і російської
(С. Рахманінов) традицій. Не дивлячись на те, що самі композитори
створювали цикл під одним опусом («Шість музичних моментів»), практика
засвідчує самодостатність виконання будь-якого моменту. На відміну від
романтичних опусів минулих епох, І. Карабиць створює монолітний цикл,
пов’язуючи ремаркою attaca всі п’ять моментів у єдиний драматургічний
процес.

Невід’ємним

чинником

порівняння

«музичних

моментів»

з

романтичною моделлю жанру є виконавський склад. Якщо у романтиків ХІХ
ст. – це суто сольні концертні п’єси для фортепіано, то І. Карабиць обирає
для втілення своєї концепції повномасштабний склад: симфонічний оркестр з
солюючим фортепіано. Такі жанрово-стильові показники, як монолітність
циклу, принцип концертування «soli–tutti» надають право вважати цей твір
І. Карабиця Третім фортепіанним концертом (згадаємо про «Рапсодію на
тему Паганіні» С. Рахманінова, яку називають П’ятим фортепіанним
концертом).
Отже, визначений Третій концерт для фортепіано з оркестром має п’ятичастинну будову. Символіка числа «5», яке у творчості І. Карабиця є
невипадковою, вона віднайшла своє буття і в присвяті твору. Ще в
студентські роки композитор захоплювався циклом В. Сильвестрова «П’ять
п’єс» для фортепіано (1961). У власній творчості І. Карабиць задіяв у
багатьох творах п’ятичастинну будову (Симфонія № 1 «П’ять пісень про
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Україну» (1974), вокальний цикл на вірші O. Куліча «Повісті» (1975),
вокальний цикл на вірші Б. Олійника «На березі вічності» (1977) та «Мати»
(1980), «Ранкова сюїта» на вірші В. Батюка і В. Губарця (1978), «5 мініатюр
для фортепіано (1984) та вокальний цикл на слова Р. Тагора (2000).
П’ять частин в межах цілісної інтонаційної драматургії становлять єдине
семантичне коло. Процес «перетікання» однієї частини циклу в іншу (на
відміну від завершеності кожного номеру сюїтного циклу) зазнає нового
часопросторового виміру. Інтервал, ритмоформули, фактурний малюнок
набувають статусу символу, при цьому простота висловлювання межує з
концептуалізмом мислення твору. Символ виявляє у творі наочний образ та
глибинний сенс. Так, філософ О. Лосєв каже, що «Символ <...> є така образна
конструкція, яка може вказувати на будь-які області інобуття, і у тому числі
також на безмежні області» [196, с. 443]. В інтонаційній драматургії
Концерту наявне двосвіття: психології Я (реального) та «іншої реальності» –
тієї «метамузики», що притаманна В. Сильвестрову. Його інтонаційна
символіка ніби «проростає» в музичному тематизмі твору Карабиця. Перетин
філософської максими «розум+серце» з формулою дзеркала «Я=Я» і
занурень в цей метатекст дозволяє відчути спосіб його виконання, як
«нереальні,

невловимі

миті»

синергійних

комплексів.

Цитуючи

В. Сильвестрова, можна казати про ідею творчості як духовний шлях: «…
Важливо, щоб процес створення твору, все одно полістилістичного або
моностилістичного – тримався на цьому потоці, в який ти входиш. Потім – на
взаємозв'язку того, що було, з тим, що буде далі. Цей шлях озирання – щось
більше, ніж просто логічний зв’язок...» [288, с. 101].
Перейдемо до семантичного аналізу драматургії «П’яти музичних
моментів». Перший момент – Аllegrо представляє собою функцію вступу в
драматургічній побудові всього циклу. Головна тема (ц. 1) будується на
ґрунті

синтезу

малого

мінорного

септакорду

(в

партії

соліста),

«розщепленого» на тони (G-E-B-H-D), виявляючи образне співставлення двох
інтонацій: заклику (ge) та відповіді (hd), наполегливості та непорушної

201

стійкості (див. Додаток А, № 113). Інтонаційні символи, які співставлються,
поступово набувають нових звукових тонів, а темброво-інтонаційні діалоги
весь час супроводжуються паузами по мірі зменшення (від половинних,
чвертної з крапкою, чвертною, восьмою). Зміщення акцентів, то на сильну, то
на слабку долю, дає уявлення про жанрові танцювальні колорити головної
теми. Однак з перших тактів частини прослідковується зовсім інша смислова
ідея. Стан неспокою супроводжується однаковим остинатним ритмом у
продовж всієї частини (в партії оркестру), яке має передусім символічне
значення та смислове навантаження не тільки в першій частині, а й в усьому
циклі. Такі остинатні ритми асоціативно сприймаються як знаки «Азбуки
Морзе». Ефект таких ритмів інформує про сигнал лиха – знак застереження.
Безумовно, в момент виконавської інтерпретації подібних ритмів (..- -- ..-..-),
слід передбачати їх мовленнєву та психоемоційну інформацію як сучасну
риторичну фігуру (тривоги, передчуття лиха).
Отже, перший момент вбирає межі семантичної поліпластовості: стан
застереження

(оркестр)

весь

час

супроводжує

діалогічну

форму

танцювальних ритмів (фортепіано). Його образ стратегічно поперереджає
соціальні «ігри, танці» про можливу небезпеку. Пародоксально і те, що
композитор при цьому обирає мінімум засобів композиторського нотування,
а тому головною ідеєю стає ритм. Така ідея частини підтверджується
висловлюванням В. Сильвестрова: «Композиція повинна починатися з
якогось імпульсу. Неважливо, потужний він або ніжний, він повинен бути
результатом вже існуючої енергії. Тільки так крок за кроком може
розвернутися ціле» [289, c. 364].
Фактура частини практично прозора (в цьому й відчувається стилістична
близькість із музикою В. Сильвестрова). Ще одним важливим елементом
частини стає висхідний ланцюг, побудований на малих терціях, який наче
знімає напругу з безглуздого з’ясування відносин цього діалогу (ц. 8) (див.
Додаток А, № 114).
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Авторська ремарка qussi cadenza об’єднує в собі всі елементи частини
(діалогів та терцій) з імпровізованими пасажами (подібно як і в Другому
фортепіанному концерті). Кода (ц. 17) виявляє результат висхідного
попердження (див. Додаток А, № 115). В останнє, в контроктаві, у октавному
подвоєнні, суворо та нещадно звучить репліка, з головних діалогічних
інтонацій. На поступово згасаючому тлі цієї репліки експресійним
висловлюванням

філософського

плану

(на

54

здійснене

на

певних

інтонаційних векторах, які час від часу простежувались в партії оркестру)
засвідчується розв’язка сюжетної лінії частини. Інтонаційні сегменти (в. 2в. 2.в. 2↑ та в. 2↓) символізують початок теми німецького хоралу «Усі люди
смертні» («Аllе Menschen mussen sterben») [231, c. 16].
Другий момент – Аndante molto espressivo продовжує сюжетну лінію,
яка заклалася в першій. Головна тема-образ сконцентрована на усвідомленні
того, що сталося (див. Додаток А, № 116). Знову присутня остинатність
(тепер вже у соліста), але на цей раз вона містить семантику оплакування. З
одного голосу поступово починає розщеплятись низка інших голосів, даючи
кластер. Паралельний семантичний пласт складає тема хоралу «Усі люди
смертні» в партії фаготів, що була задіяна в першому моменті. Аура
оплакувань будується на колористичних співставленнях неспоріднених
тональностей

a-moll-F-dur-C-dur-H-dur-As-dur-Des-dur-G-Dur.

Відчуття

ритмічної крихкості продиктована метричною заданістю (54, 78, 58, 34, 38, 98).
Середній розділ (piu mosso) відведений струнній группі оркестру (див.
Додаток А, № 117). Мелодична лінія скрипок, на тремоло альтів та
віолончелей, простягається широко, виразно. Інтонаційно схожа на тему
«Аllе Menschen mussen sterben». Слід зауважити, що аура цієї теми, її
інтонаційний абрис простежується і в симфонії № 6 В. Сильвестрова.
Поступово ці теми проводить група дерев’яних інструментів оркестру у
ритмічному зменшенні.
Другий розділ (ц. 14) сприймається як своєрідна каденція, повертаючи
слухача у стан болісних ридань, які композитор виводить на якісно новий
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динамічний рівень – f, звучать репетиційні формули проскандовано,
речитативно (див. Додаток А, № 118). Тempo rubato зводиться до часового
виміру (від sostenuto до accel.). Характерною рисою умовного набату слугує
певний затактовий предикт (фігура квінтолі) до остинатного. Реприза (ц. 19)
повертає тему «оплакування» у новій емоційній якості. Довгі страждання
трансформувалися у заспокійливі нисхідні ланцюги, які делікатно проводять
флейта, гобой і кларнети. Контрапунктом до головної теми звучить друга
тема, але на відміну від експозиції вже в партії соліста. Кода (ц. 23)
привносить імпровізаційність у партії соліста, що сприймається як
філософський постулат.
Третій момент – Аllegro за своїми жанровими ознаками нагадує
скерцо. Умовний дух частини – «продовження життя». У вступі знову
виявляється дві образні площини (див. Додаток А, № 119). Перша виявляє
пружність пунктирних ритмічних фігур, з поступовим збільшенням
інтонаційних мотивів (пунктирні фігури з довгими звучаннями). Друга (pizz.
віолончелей) – відповідь на запит пунктирних інтонацій у соліста (дана
відповідь буде згодом виявлена в соліста у середньому розділі частини).
Знову простежується діалогічність як принцип формотворення. Головна тема
(ц. 3) відображує риси злого скерцо (див. Додаток А, № 120). На
репетиційних фігурах прослуховуються головні тритонові закличні інтонації.
На противагу таких закликів виступає стривожена перервана короткочасними
паузами відповідь кларнетів.
Середній розділ знов виявляє риси діалогічності між солістом та
струнною групою оркестру (ц. 7) (див. Додаток А, № 121). Грайлива за
характером тема (наявність від 2-4 голосів) містить майже всі звуки повної
серії (від h-h, окрім звуку а). Діалогічність приводить до теми-ствердження
(синкоповані ритми з широкими висхідними та нисхідними інтервалами).
Реприза повертає синкоповану тему з головним тритоновим закликом. Кода
(ц. 15) має ламаний малюнок середнього розділу в перегорнутому вигляді.
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Все наче завмирає. З’являються інтонації з пунктирним ритмом (флейтагобой-кларнет-фагот), які стануть провідними у наступній частині.
Четвертий момент – Мoderato відображає процес занурення у
медитацію. Знову виступає діалогічний принцип (висхідні пунктирні
інтонації у соліста та відповіді на них у вигляді нисхідних пунктирних
інтонацій в оркестрі) як семантичне поле обох сторін життя (див. Додаток А,
№ 122). Середній розділ (ц. 5) привносить стан умиротворення та
внутрішнього, непохитного спокою (див. Додаток А, № 123). Дерев’яна група
оркестру продовжує розвивати головну тему частини, передаючи її від
одного інструменту до іншого. Стан стабільного спокою спостерігається і в
контрапункті соліста до головної теми. Сяючий колористичний ефект
надається вібрафону, який час від часу проводить ламані нисхідні інтонації.
У репризі (ц. 12) діалог тем призводить до короткочасної кульмінації.
Завершується частина невеликою післямовою – імпровізацією соліста.
П’ятий момент Аnimato –фінал Концерту – відкривається невеликим
вступом, в основі якого знов покладено концертний принцип діалогу між
солістом та набатами літавр. У партії соліста простежується нисхідний
поступ по хроматизмам (gis-g-fis-f) (див. Додаток А, № 124). Головна тема
(ц. 1)

проводиться

всією

групою

струнних

інструментів

оркестру.

Характерною рисою теми стає її синкопований ритм (чергування долевих
акцентів з міждолевими) у супроводі пульсацій літавр (див. Додаток А, №
125). Тема інтонаційно схожа на 3-й елемент з першого «музичного
моменту» Концерту (висхідний ланцюг, побудований по терціям, але в
ритмічному збільшенні).
Друга тема фіналу виписана у простій тричастинній формі, являючи
контрапункт стрімкого клокотання у нижньому регістрі фортепіано та
злітаючої теми нисхідних полутонів у пронизливому високому регістрі
дерев’яної групи оркестру (див. Додаток А, № 126). Кульмінація експозиції
виявляє зловісний «роковий» поступ у вигляді звукової серії в партії соліста
(ц. 5).
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Середній розділ (Аndante) вносить атмосферу повного заспокоєння,
завдаючи медитативного ефекту (див. Додаток А, № 127). В мелодії знову
прослуховуються терцієві звороти та експресивні інтонеми (чергування
секунд, септим, секст) на тлі постійних «міражних» взльотів (головні звуки
яких знову спускаються по полутонах). Зв’язуючий епізод повертає слухача у
реальну ситуацію (ц. 15): задіяні тембри малого барабану, pizz. віолончелей
та теми у соліста.
Реприза (ц. 19, т. 3) привносить стан великої напруги: імпровізаційна
тема вступу звучить на пульсуючому остінато групи струнних інструментів,
барабану та здіймаючихся злетів дерев’яної групи. Генеральна кульмінація
Концерту –набатний епізод (ц. 21), витриманий як контрапункт пульсуючих
восьмих у партії соліста з триольним викладом експресивної інтерваліки в
партії скрипок (див. Додаток А, № 128).
Кода завершує цикл на поступово-стихаючій лінії сигналу «морзе»,
поступово згасаючого серцевого пульсу на тлі «міражних» картин-візерунків
середнього розділу.
Настає катарсис, перехід в інший вимір буття (див. Додаток А, № 129).

Висновки до Розділу 3
Вивчаючи феноменологію стилю, що виявила себе в інтонаційній
картині світу трьох концертів для фортепіано з оркестром Івана Карабиця,
констатуємо наступне.
1) Перший концерт втілює філософську тематику, яка розкрита через
процесуальну

модель

нескінченного

кола

«життя-смерть-життя»,

і

репрезентує необарочну лінію жанру сольного інструментального концерту
другої половини ХХ ст. Перша частина в драматургії циклу виявляє
філософію життя, глибинно-змістову духовність витонченого морального
порядку з силами зла, яке привносить руйнацію, унаочлює життєвий шлях
героя від народження до смерті, з усіма колізіями та інтенціями.
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Друга частина – продовження буття – являє рух, що витриманий в
токатній манері. В концерті задіяна повна регістрова палітра інструменту, що
дозволяє солісту втілити технічні та концепційні властивості виконавської
феноменології фортепіанного стилю І. Карабиця.
Таким чином, принцип концертності виявлено на різних рівнях
тематичного, ритмічного, фактурного та динамічного протиставлення. Поряд
з

конфліктною

лінією

в

концерті

природньо

представлена

сфера

споглядально-мрійливої, чуттєвої лірики.
2) Другий фортепіанний концерт як масштабна ліро-епічна драма
увиразнює музичний Універсум творчості І. Карабиця. Однак вже на етапі
викладу оркестрової Г.П. простежено симфонізацію образу, що свідчить про
синтез концертного діалогічного спілкування (tutti–soli) та бетховенської
традиції конфліктного типу симфонізму мислення, який успадкував молодий
І. Карабиць в класі українського майстра Б. Лятошинського.
Епічне ядро інструментальної драми – народнопісенна тема як «зачин»
авторської ідеї твору – модулює від зовнішнього драматизму (іноді
картинності при зміні «кадрів» сонатно-симфонічної першої частини) до
показу часу Теперішнього через токатну дієвість другої частини Концерту.
Вибір сонатної композиції для інструментального диптиху – унікальне
рішення з точки зору жанрово-семантичної моделі концерту, яке дозволяє
провести аналогію: часопростір першої частини – то Історія, час Минулий,
що віддзеркалений у роздумах поета-митця; а токата – символ Теперішнього
часу, в якому немає місця людській свободі, панує темрява, що загрожує
Майбутньому.

Відсутність

повільної

частини

в

циклічній

будові

фортепіанного Концерту І. Карабиця – ознака молодості митця, який поки
що не тяжіє до рефлексії.
3) Циклічна драматургія Третього концерту ґрунтується не лише на
діалогічних формах барокового концертування («tutti-soli») або одночасного
симфонізованого концерту (традиції Ф. Ліста). Семантика твору виявляє
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метафізику людського буття, а момент переходу до Вічності вказує на
трансцендентну форму світобачення. Засадничим для трактування «музичних
моментів» як алегорії життя Поета було тяжіння композитора до творчого
методу В. Сильвестрова. У Концерті «П’ять музичних моментів» для
фортепіано з оркестром яскраво відбились стилістичні ознаки споріднення
фортепіанного письма обох митців:
1) прозора звучність, відхід від великого складу оркестру, часте
використання динаміки р та рр;
2) сплав темпових зрушень в межах драматургії циклу: стрімкі процеси
буття протистоять Вічності;
3) роль медитації як активно-діючого чинника авторської рефлексії;
4) відчуття звукової «алхімії» на рівні формотворення жанровостильової концепції.
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ВИСНОВКИ
Карабиць – митець з великої літери, представник духовного відродження
України, творче формування якого прийшлось на злам 1960-1970 років.
Еволюція композиторського стилю як феномена творчої самосвідомості
визначає певні етапи становлення митця, в яких чітко простежується процес
формування

художньої

індивідуальності,

кристалізації

індивідуального

музичного стилю.
На ґрунті узагальнення історіографії життєтворчості І. Ф. Карабиця та
вивчення історичного контексту, в якому його творчість набуває значення як
складова української музичної культури останньої третини ХХ ст., ми
дійшли наступних висновків:
1. Іван Карабиць – феноменальна особистість в контексті українського
музичного мистецтва останньої третини ХХ століття. Феноменологія, як
процес вивчення, становить факт індивідуального досвіду пізнання обраного
музичного феномену, який на підсумковому етапі утворює результативний
артефакт такого дослідження, тобто індивідуальний досвід, який ми
переживаємо, завдяки чому запропоновано обґрунтування засадничої
категорії «феноменологія стилю». Фортепіанні твори складають вагомий
пласт до пізнання феноменології авторського стилю І. Карабиця як
змістовної категорії, що увиразнює його унікальну особистість в українській
культурі ХХ століття та універсальність звукообразного мислення.
2. Універсалізм як якість життєтворчості є специфічною властивістю
свідомості творця. Універсалізм як інтенційна риса митця став принципом
його мислення, засобом пізнання світу, життєвим кредо. Універсалізм, як
якість життєтворчості став специфічною властивістю свідомості творця.
Окрім великомасштабних симфонічних творів, Іваном Карабицем створено
багато пісенного матеріалу. Композитор ніколи не «обрамляв» себе тільки
«улюбленими» жанрами, працюючи в багатьох жанрах. Тож, Іван Карабиць –
художник універсального типу, який у своїх творах відкриває перед нами
філософську картину світу.
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3. «Історизм» як тип мислення відображується у безпомилковому відчутті
Вічності,

виявив

композиторської

себе
школи,

у

належності

причетності

композитора

до

усталених

до

професійної

жанрів,

в

яких

відчувається міцний стовбур розвитку західноєвропейського музичного
мистецтва. Звертаючись до жанрів Ораторії, Концерту тощо, композитор
втілює в них одвічні духовні цінності, в яких закладений непохитний дух
свободи, ідея морально-етичних законів буття.
«Музична філософія» як увиразнення Всесвіту стає показовою ознакою
творів та головною рисою яскравої індивідуальності Карабиця-митця. Він
сформував індивідуальний стиль, який репрезентує його у смислових
категоріях національної творчості.
4. Підкреслимо на приналежність митця до професійної національної
композиторської школи Б. Лятошинського. Оскільки Б. Лятошинський,
насамперед, для своїх учнів був «Вчителем життя», це позначилось і на
портреті

І. Карабиця-людини,

громадянина

справжнього

морального

порядку. Також відзначимо вплив тенденцій західної системи творчої
методики М. Скорика у І. Карабиця.
5. Модель феноменології стилю вибудовується як система комунікативного
порядку (композитора-виконавця-слухача), що дає підставу казати про
феноменологію сприйняття як артефакт дихотомної співтворчості –
індивідуального композиторського стилю з індивідуальним виконавським
стилем.
Феноменологію фортепіанного стилю Івана Карабиця складає такий
чинник смислотворчості – інтонаційний світ творів, або інтонаційна
картина світу, як увиразнення художньої свідомості митця не тільки через
засоби музичної лексики, але його світогляду, життєвої філософії.
«Прочитання» інтонаційного світу текстів (на мікро та макро рівні) дають
інтерпретатору можливість створення власної виконавської концепції, в якій
відбувається співтворчість суб’єктів комунікації «композитор-виконавець»,
спрямованої власне на результат – феноменологію слухацького сприйняття.
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Отже,

модель

феноменології

стилю

вибудовується

як

система

функціональних рівнів та зв’язків між ними, що виявляються на грунті
музичної комунікації (автор-виконавець-слухач):
• феноменологія особистості (авторство, природній генокод, світогляд);
•

феноменологія

життєтворчості

(національна

ідентичність,

приналежність до композиторської школи, генерації, історичної доби);
• феноменологія авторської концепції твору (наприклад, Концерт для
хору, солістів та симфонічного оркестру «Сад божественних пісней»; «П’ять
музичних моментів» для фортепіано з оркестром, Концерт № 3 для
симфонічного оркестру «Голосіння»);25
• феноменологія виконавства як інституції (як умови втілення трьох
вищих рівнів у загально-суспільну наукову свідомість);
• феноменологія слухацького сприйняття (як наявність підготовленого
слухача як ціннісного «експерта» композиторської та виконавської концепції
у творі).
6. Виконавська феноменологія стосується індивідуальності інтерпретатора як
співавтора

конкретного

композиторським

твору,

вимогам.

оцінки

Таким

рівня

чином,

його

відповідності

встановлюється

модель

виконавської концепції, яка стає шляхом до розуміння, розкодування та
усвідомлення композиторського тексту музикантом-виконавцем.
7. Встановлено загальну періодизацію фортепіанної творчості. Завдяки
аналітичному дискурсу на фортепіанну творчість митця (стильовий,
фактурний, гармонічний, інтонаційно-драматургічний, тембровий і т.д.)
виявлено cтильові домінанти в контексті еволюції фортепіанного стилю
І. Карабиця.
Етап ранньої творчості (1964-1976) поділено на два періоди:
• умовно «учнівський» (1964-1969);
• період ранньої зрілості (1970-1976).

25

За ступенем абсолютності або відносності, релятивності.
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Етап творчої зрілості (1976-2002) містить два періоди:
• період вищої зрілості (1976-1984);
• «перерваний» період (1985-2002).
8. Виявлено cтилістику фортепіанної творчості митця як цілісну систему
принципів мислення (зокрема, фактурно-тембровий, тонально-гармонічний,
інтонаційно-драматургічний, метро-ритмічний).
Вже на ранньому етапі фортепіанного мислення І. Карабиць віднаходить
такі жанрово-стилістичні засади композиторського письма, генеральноъ
стильовякі надалі будуть підтверджені вже у зрілих опусах (Другий
фортепіанний концерт та 24 прелюдії для фортепіано). Так, у Сонатині,
Сонаті, Варіаціях для фортепіано проявилися багато принципів майбутнього
зрілого стилю композитора: багатство «інтонаційного словника» і темпоритмічних рішень, чітка логіка функціональної будови.
Введено в науковий обіг твердження про ранній генокод як вияв
усталеної стильової інтонації та її збереження на стилістичному рівні в усіх
подальших періодах творчості І. Карабиця. Так, у його ранніх творах
присутні елементи додекафонії, винахідлива розробка тематичних елементів
форми, різноманітні гармонічні сполуки, гостре відчуття ритму, логіка
драматургії – чинники, що забезпечують витончену експресію художніх
образів.
Композиторський стиль раннього І. Карабиця відрізняють типові для
всієї української національної школи: масштаб і цілісність художньої
концепції творів, прийоми музичного розвитку тематизму (варіантність,
поліфонічність, розробковість), фактурне та темброво-оркестрове багатство.
Концерт № 1 для фортепіано з оркестром – масшатабний концепційний
твір – виявляє внутрішню лірико-драматичну конфліктність завдяки
природній ігровій специфіці жанру – змаганню соліста з оркестром та
діалогічності. Перший концерт втілює філософську тематику, яка розкрита
через процесуальну модель нескінченного кола «життя-смерть-життя», і

212

репрезентує необарочну лінію жанру сольного інструментального концерту
другої половини ХХ ст.
Перший

фортепіанний

концерт

висвітлює

емоційно-образну

контрасність та стає плакатним увиразненням сюжетної драматургії.
Концепційність задуму твору визначив і експерементальні шляхи молодого
композитора,

що

позначились

на

застосуванні

серіального

письма,

кінематографічній монтажності (що відчувається у калейдоскопічній зміні
тематичного матеріалу «по драматургічних колах» двочастинного циклу),
значному перевтіленню тем-образів через їх трансформацію.
Засадничим принципом мислення стає поліфонія, яка має вивірені
горизонтальні лінії у кожному з голосів фактури соліста та партій в оркестрі,
широко використовується імітаційна поліфонія, канони, контрапункти,
фугато, принцип «контр-рухів» голосів, хорал.
Етап ранньої зрілості репрезентує Концерт № 2 для фортепіано з
оркестром,

в

якому

втілено

композиторський

намір

щодо

синтезу

концертності та симфонізму як методів мислення. Наявність образного
конфлікту

(трагічна

історія

народу

й

особистість

із

поетичним

світосприйняттям), безперервне становлення тематичного матеріалу в
розробці сонатної форми, темброва пересемантизація тем в процесі
діалогічної взаємодії оркестрових голосів з фортепіано – всі ці принципи
визначили стильові засади музичного мислення І. Карабиця. Другий концерт
для

фортепіано

з

оркестром

І. Карабиця

має

типові

ознаки

інструментального сольного концерту західноєвропейській традиції, що
синтезовані

з

впливами

вітчизняного

симфонізму,

зокрема,

епікодраматичного стилю Б. Лятошинського.
Діалогічність як вияв сутності жанру в його західноєвропейської
традиції базується на принципі зовнішнього співставлення (tutti-soli)
оркестрово-сольного матеріалу і внутрішнього плану – драматургічної
парності паритетних сфер (образ соціуму, якому протистоїть геройромантик). Інший суттєвий принцип концертного жанру – віртуозність – має

213

синергійну природу, оскільки орієнтує виконавця саме на невід’ємний,
творчий контакт двох енергій – сольно-виконавської та оркестрової.
Індивідуалізація гармонії як вияву феноменології стилю похідна від
драматургії оркестрового мислення і відповідного втілення тематичнообразної сфери засобами фортепіано.
Композитор по-новому трактує зміст дисонансу, яскраво експериментує
із внутрішнім складом моноакордів, що сприяє відтворенню образнотематичної сфери та формоутворенню циклу. У такий спосіб І. Карабиць
здійснив шлях до подолання стереотипів гармонічного мислення та
створення нової акордики.
Аналіз музичної семантики одного з найцікавіших фортепіанних творів
І. Карабиця – «24 прелюдії» – засвідчив про наявність у циклі 5 груп
урізноманітнених у жанрово-стилістичному сенсі (за критерієм «психологія
Я – навколишній світ, який моделює свідомість митця»): споглядальна та
інтроспективна лірика, гротескові та танцювальні, гротескові та
танцювальні, стильові алюзії (на жанрові моделі доби бароко та
романтизму), трагедійні. Також у циклі спостерігається

додатковий

тематичний «контрапункт» – прелюдії «блюзової» стилістики. Драматургія
циклу вибудовується через їспіввідношення системи «Я-Світ», утворюючи
розгорнутий

сюжет,

який

починається

образом

ліричного героя,

а

завершується показом неоднозначного проблемного для людини соціуму.
9. У фортепіанних творах етапу творчої зрілості митця відзначено парітет
гармонічного та поліфонічного мислення. Завдяки цьому інструментальне
багатоголосся впливає на процес формотворення, стаючи засобом динамізації
драматургічного процесу. Фактурно-тембровий чинник виявив камерність (в
мініатюрах) та оркестровість фортепіанного письма (в концерті). У творах
зрілого періоду простежено

драматизм

і

філософічність

авторських

концепцій через колористичність фортепіанного письма, поліпластовість
фактури, багатство тембрових рішень.
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Симфонічний тип мислення, властивий І. Карабицю, виявляється в
наскрізному

розвитку

музичної

драматургії

малих

форм

і

жанрів.

Класичність форми співвідноситься з романтичним сприйняттям дійсності у
всіх

подібних

модусах

(драматичному,

лірико-епічному,

ігровому,

психологічному).
«Образ фортепіано» відрізняється барвистістю й багатством темброфактурного викладу, часто спорідненого з оркестровими голосами, які
звуконаслідує фортепіано.
Увиразнення художнього Я в процесуальному модусі «тут і зараз»
відбилось засобом імпровізації в програмних джазових п’єсах «День за
днем», «Самотність», «Елегія». Впровадження джазової лексики направлено
на академічну художню проекцію творчої лабораторії композитора.
Виявляючи значимість останнього фортепіанного твору І. Карабиця –
Третього концерту для фортепіано з оркестром, можна стверджувати, що він
являє собою квінтесенцію творчих принципів художнього мислення митця.
П’ять розділів, названих автором «музичний момент», сприймаються як
художня єдність музичної драматургії, яка увиразнює двосвіття реального та
ірреального світів.
Третій концерт для фортепіано з оркестром І. Карабиця – досвід
«духовного спілкування» Майстра шляхом проектування власного тематизму
на стилістику фортепіанного письма пізнього В. Сильвестрова. І. Карабиць
виявляє когнітивні запоруки, які дозволяють заглибитись у духовний світ
свого друга. Безумовно, така глибина вияву, що є у концерті, була б
неможливою без знайомства композитора з світоглядними тонкощами
В. Сильвестрова. Вочевидь, твір І. Карабиця являє собою звукообразну
проекцію внутрішнього Я митця крізь призму – метамузики, яка перебуває у
Вічності.
10.

Розкрито

зміст

виконавської

складової

фортепіанного

доробку

І.Ф. Карабиця, яка екстропольована на створення власної виконавської
концепції, в якій ідея-концепт виконавця твору буде належно відображати
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унікальну картину світу композитора, його феноменологію стилю та
завдання якої стає перетинання головних принципів композиторського та
виконавського мислення. Феноменологічний підхід дозволяє виявити роль
виконавця, від якого залежить започаткування сталої традиції виконання
творів композитора-сучасника.
Охарактеризовано
І. Карабиця,

яка

виконавську

стосується

«образу

складову

фортепіанного

фортепіано»

та

стилю

персональної

інтерпретації – запорука співтворчості. Орієнтація виконавця на чуттєвий
контакт з інструментом (відтворення звукового фортепіано) в процесі
інтерпретації фортепіанних творів І. Карабиця слугує механізмом творчого
моделювання принципів композиторського мислення.
Запропонований системний аналіз засвідчив, що фортепіанний стиль
І. Карабиця – феноменальне явище сучасного виконавства. Відтворення
виконавсько-адекватної концепції фортепіанних творів Івана Карабиця є
шляхом розуміння феноменології його стилю.
З точки зору феноменології композиторський стиль митця набуває
статусу «живої» відкритої системи в художньому просторі глобалізованої
культури ХХІ століття.
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Приклад 111. Концерт № 2 для фортепіано з оркестром. ІІ частина.
Динамізована реприза. Контропункт Г.П. (соліст) та П.П. (оркестрове
tutti)
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Приклад 112. Концерт № 2 для фортепіано з оркестром. ІІ частина. Кода.
Тема хоралу (на П.П.)

Приклад 113. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Перший момент. Головна тема (два головні елементи – соліст
та оркестр)

Приклад 114. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Перший момент. ц. 8. Тематичний елемент частини
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Приклад 115. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Перший момент. Кода

Приклад 116. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Другий момент. Головна тема

Приклад 117. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Другий момент. Середній розділ основної частини
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Приклад 118. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Другий момент. Другий розділ

Приклад 119. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Третій момент. Вступ

Приклад 120. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Третій момент. Основний розділ. Головна тема

300

Приклад 121. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Третій момент. Середній розділ

Приклад 122. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Четвертий момент. Основний розділ

Приклад 123. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». Четвертий момент. Середній розділ (тема у соліста)

301

Приклад 124. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». П’ятий момент. Вступ

Приклад 125. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». П’ятий момент. Основний розділ. Головна тема

Приклад 126. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». П’ятий момент. Основний розділ. Друга тема
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Приклад 127. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». П’ятий момент. Середній розділ

Приклад 128. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». П’ятий момент. Реприза. Генеральна кульмінація

Приклад 129. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних
моментів». П’ятий момент. Кода
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ДОДАТОК Б
СПИСОК ЖАНРІВ ЗА ЕТАПАМИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
ІВАНА КАРАБИЦЯ
ЕТАП РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ (1964-1976)
«Учнівський» період (1964-1969 роки):
– фортепіанні жанри: Соната, Варіації, Прелюдія № 1 С-dur (1964), Цикл
«Прелюдія та Токата», Сонатина (1967), Концерт № 1 для фортепіано з
оркестром (1968), «Варіація на тему Б. Лятошинського» (1968-69);
– камерні жанри: «Скерцо» для флейти та фортепіано, Концертино для
кларнету та фортепіано (1964), Квінтет (1965), Три п’єси для скрипки,
віолончелі та фортепіано (1966), Концертино для волторни та фортепіано
(1967), Соната № 1 для віолончелі та фортепіано (1968);
– твори для камерного оркестру: Сімфонієтта (1967);
– вокальна музика та естрадні вокальні твори: (1967-1969);
– музика до кінофільму: «Вулиця 13 тополь» (1969).
Період ранньої зрілості (1970-1976 роки):
– камерно-вокальні твори: вокальні цикли «Пастелі» на вірші П. Тичини

(1970), «Пісні Явдохи Зуїхи» для голосу, флейти та альта» (1974), «Із пісень
Хіросими» на слова Е. Йонеди для голосу та флейти, «Повісті» на сл.
А. Куліча (1975);
– вокально-симфонічні твори: Поема для баритону та симфонічного оркестру
«Vivere memento» (1970), Концерт для хору, солістів та оркестру «Сад
Божественних пісень» (1971);
– камерно-інструментальні твори: «Ліричні сцени» для скрипки та
фортепіано (1970), Соната № 2 для віолончелі та фортепіано (1972),
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«Квартет-поема» для струнного квартету (1973), «Концертна сюїта» для
ансамблю скрипалів (1973), «Музика» для скрипки соло (1974), «Концертний
дивертисмент» для двох скрипок, альта, віолончелі, контрабасу та фортепіано
(1975);
– фортепіанні твори: Концерт № 2 для фортепіано з оркестром (1972);
– симфонічна музика: Симфонія № 1 «П’ять пісень про Україну» (1974);
– твори для камерного оркестру: Концертино (1970);
– музика до кінофільмів: «Комісари» (1970), «Земні та небесні пригоди»
(1974);
– музика до театральних вистав: за казкою братів Грімм «Хоробрий
Швець» (1972), «Божественна комедія», «Дід Мороз та Санта-Клаус» (1975);
– музика до анімаційних фільмів: «Зубна бувальщина» (1972), «Була у слона
мрія» (1973), «Ниточка та Кошеня», «Півник та сонечко», «Хлопчик з
вуздечком» (1974).
ЕТАП ТВОРЧОЇ ЗРІЛОСТІ (1976-2002)
Період вищої зрілості (1976-1984):
– камерно-вокальні твори: твори для голосу з фортепіано (1976-1983), серед
яких вокальний цикл «Ранкова сюїта» на слова В. Батюка та В. Губарця для
голосу та естрадно-симфонічного оркестру (1978-1980);
– симфонічні твори: Симфонія № 2, урочистий прелюд «Присвячення
Жовтню» (1977), «Триумфальна увертюра» (1980), Концерт № 1 «Музичний
дарунок Києву» (1981), позивні до 1500-річчя Києва;
– твори для струнного оркестру: Симфонія № 3 (1978);
– фортепіанні твори: Цикл «24 прелюдії» (1976);
– вокально-симфонічна музика: Ораторії «Заклинання вогню» (1978) та
«Земле моя на ймення Донбас» (1980), опера-ораторія «Київські фрески»
(1983);
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– камерно-інструментальна музика: концертна п’єса для віолончелі соло
«Речитатив» (1976) концертна п’єса для кларнету та фортепіано «Дискохоровод» (1981), п’єса для альта соло «Вальс» (1982), концертино для 9
виконавців (1983);
– музика до театральних-лялькових вистав: «Стійкий олов’янний солдатик»
(за Г. Х. Андерсеном) (1976), «Червона шапочка» за одноіменною п’єсою
Є. Шварца, «Йосип Швейк проти Франца Йосипа» за Я. Гашеком (1977),
«Царевна-Жаба» (1979), «Любов...Любов....» за «Декамероном» Дж. Бокаччо
(1980);
–музика до кінофільмів: «Острів юності» (1976), «Ільїчеве поле» (1977),
«Дачна поїздка сержанта Цибулі» (1979), «Радість творчості» (1980), «Житіє
святих сестер» (1982), «Без року тиждень» (1982), «Тепло студеної землі»,
«Іванко та Цар-Поганин» (1984);
– музика до анімаційних фільмів: «Тато, мама та золота рибка» (1976), «Хто в
лісі хозяїн» (1977), «Крилатий майстер» (1981), «Дощик, дощик, пущі»
(1982), «Журавлик» (1982), «Як був написаний перший лист» (1984);
– музично-сценічні твори: мюзікл «Ніч чудес» за комедією В. Шекспіра «Сон
літньої ночі» (лібретто І. Карабиця) (1979), балет «Богатирська симфонія»
(1980);
– фортепіанні твори: цикл «П’ять мініатюр», джазові п’єси «День за днем»,
«Елегія», «Самотність» (1984).
«Перерваний» період (1985-2002 роки):
– фортепіанні твори: «П’ять музичних моментів» для фортепіано з
оркестром» (1999);
– концерти для симфонічного оркестру: Другий (1986), Третій «Голосіння»
(1989);
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– вокально-симфонічні твори: «Молитва Катерини» для читця, дитячого хору
та великого симфонічного оркестру (1992), «Урочиста кантата» для
солістів, хору та симфонічного оркестру (1993);
– камерно-вокальна музика: Вокальний цикл «П’ять пісень на вірші
Р. Тагора» (2000-2001) для голосу та фортепіано;
– камерно-інструментальні твори: «Іntroductio and collisio» для двух
скрипок та фортепіано (1993), «Music from Waterside» для флейти,
кларнету, ударних, скрипки та фортепіано (1994);
– твори для струнного оркестру: 6 прелюдій (1994), «Концерт-триптих»
(1996), 7 прелюдій (1997), «Віо-серенада» (2000), «Елегія» І. КарабицьВ. Сильвестров (2000-2002);
– твори для дитячого хору: «Ювілейна величальна», «Ми любимо солнце та
весну» (1985);
– органний твір: «Триптих-фантазія» (1987);
– музика до фільму: «Слухати у відсіках», «Чудеса в Гарбузянах» (1985),
«Поранені камені» (1987), «Дорога в пекло» (1988), «Із життя Остапа
Вишні» (1991), «Партитура на могильному камені» (1995), «На полі крові.
«Akeldama» (2001);
– музика до анімаційного фільму: «Дівчинка та зайці», «Жили-пили» (1985),
«Різнобарвна історія» (1986), «Різдвяна казка» (1993);
– музика до вистав: «Переможці», «Енеїда» за І. Котляревським (1985),
«Вершники революції» (1987).
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ДОДАТОК В
НАУКОВІ ПРАЦІ ПРИСВЯЧЕНІ ІСТОРІОГРАФІЇ ТВОРЧОГО
ДОРОБКУ МИТЦЯ З УРАХУВАННЯМ РІЗНИХ ЖАНРІВ
В АСПЕКТІ ЦІННІСНИХ СУДЖЕНЬ
І. Вокально-симфонічні твори:
– поема для баса та симфонічного оркестру «Vivere memento» на слова
І. Франка (1970 )– про неї вперше писала Г. Єрмакова [114];
– концерт для хору, солістів та симфонічного оркестру «Сад Божественних
пісень» на слова Г. Сковороди (1971) – отримав найбільшу кількість
публікацій (Л. Афанасьєва [11], В. Драганчук [101], Г. Єрмакова [114],
Л. Мельник [212], Н. Очерететовська [235], І. П’ятницька-Позднякова [250],
Л. Рязанцева [271], І. Романюк [265], І. Таркова [323-324], А. Терещенко
[325]);
– ораторія «Заклинання вогню» для басу, мішаного хору та оркестру, за
поемою

Б. Олійника

(1978)

отримала

висвітлення

у

статтях

О. Галузевської [47-48], Г. Єрмакової [114], А. Терещенко [325];
– ораторія «Земля моя на ймення Донбас» для солістів, читця, хору та
симфонічного оркестру на вірші українських поетів (1980): Г. Єрмакова
[114];
– опера-ораторія «Київські фрески» для солістів, читця та симфонічного
оркестру (1983) висвітлюється у статтях О. Берегової [19], А. Терещенко
[326], однак досі не отримала відповідної оцінки стосовно художньої
значущості цього твору, як зразка осучасненого погляду на національну
культуру;
– «Молитва Катерини» для читця, дитячого хору та великого симфонічного
оркестру

(1992)

в

певній

мірі

проаналізована

О. Береговою

[19],

О. Вільчинською [39];
– Урочисту кантату для солістів, хору та симфонічного оркестру (1993)
розглядала О. Галузевська [50].
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ІІ. Симфонічна музика та твори для струнного оркестру отримали певне
віддзеркалення у фахівців різного мистецького спрямування:
– Симфонія № 1 «П’ять пісень про Україну» (1974): О. Берегова [19],
Г. Виноградов [38], Г. Єрмакова [114], О. Зінькевич [126];
– Симфонія № 2 (1977): Г. Єрмакова [114];
– Концерт № 2 для оркестру (1986): О. Гуркова [88, 91];
– Концерт № 3 для оркестру «Голосіння» (1989): О. Берегова [19],
В. Задерацький [121], І. Пясковський [249], С. Турнєєв [332], Б. Янюк [380];
– Симфонія № 3 для струнного оркестру (1978): Г. Єрмакова [114],
О. Зінькевич [127], В. Іванченко [137];
– «Концерт-триптих» для струнного оркестру (1996): О. Берегова [19];
–

«Елегія»

І. Карабиць.....В. Сильвестров

для

струнного

оркестру

(2000....2002): О. Гармель [227].
ІІІ. Висвітлення Камерні творів (в тому числі камерних ансамблів)
відбилось у такий спосіб:
– Концертино для валторни та фортепіано (1967) аналізувала О. Гуркова
[91];
– Сонату № 1 для віолончелі та фортепіано (1968) – І. Гамова [51] і
Г. Єрмакова [144];
– «Ліричні сцени» для скрипки та фортепіано (1970) вивчала О. Берегова
[19], О. Гуркова [91];
– Соната № 2 для віолончелі та фортепіано (1972) постала предметом
наукового інтересу у статті І. Гамової [51];
– «Концертний дивертисмент» для квінтету струнних та фортепіано
(1975) аналізувала О. Гуркова [91];
– «Музика» для скрипки соло (1974) досліджувалася в публікаціях
О. Берегової [19], Т. Волосянко [41];
– «Концертино» для 9 виконавців (1983) розглядала О. Берегова [19],
О. Гуркова [91], С. Лісецький [193];
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– «Music from Waterside» для скрипки, флейти, кларнета, фортепіано та
ударних (1994) була предметом зацікавленості у статті О. Берегова [19].
ІV.

Камерно-вокальні

твори

частково,

розглядалися

у

науково-

дослідницьких працях майже тих самих авторів, що зазначені вище. Зокрема:
– «Три пісні» на народні тексти (1969) для голосу та фортепіано:
О. Гуркова [91];
– Вокальний цикл «Із пісень Хіросими» для голосу та флейти, на слова
Е. Йонеди (1973): О. Галузевська [45], Г. Єрмакова [114];
– Вокальний цикл-сатира «Повісті» для голосу та фортепіано, на вірші
О. Куліча (1975): О. Берегова [19], О. Гуркова [90-91], І. Разумейко [257];
– Вокальний цикл «На березі вічності» для голосу та фортепіано, на слова
Б. Олійника (1977): О. Галузевська [45, 49];
– Вокальний цикл «Мати» для голосу та фортепіано, на слова Б. Олійника
(1980): О. Берегова [19], О. Галузевська [45], О. Гуркова [91], Г. Єрмакова
[114];
– Вокальний цикл «П’ять пісень на вірші Р. Тагора» для голосу та
фортепіано(2000-2001): О. Гуркова [91].
V. Фортепіанна музика, є наймеш вивченою сферою сучасної вітчизняної
музикології. Існуючі наукові рефлексії стосуються окремих творів і не
представлені як цілісна складова композиторської спадщини митця. Втім,
серед дослідників:
– Соната (1964): Л. Кияновська [151], Є. Харченко [342];
– Цикл «Прелюдія та токата» (1964): О. Бондаренко [26], Л. Кияновська
[151];
– Варіації (1964): Л. Кияновська [151];
– Сонатина (1967): Л. Кияновська [151];
– Цикл «24 прелюдії» (1976): В. Клин [153], А. Ляхович [198], І. Савчук [278],
І. Ягодзинська [378], С. Мірошниченко [219];

310

– Цикл «П’ять мініатюр» (1983): О. Гуркова [89];
– Концерт № 1 для фортепіано з оркестром: Г. Єрмакова [114];
– Концерт № 2 для фортепіано з оркестром: Г. Єрмакова [114];
– «П’ять музичних моментів» для фортепіано з оркестром (1999):
В. Задерацький [121], Л. Кияновська [151], О. Маркова [207], С. Тарасюк
[322].
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ДОДАТОК Г
СТЕНОГРАМА ІНТЕРВ’Ю З М.Д. КОПИЦЕЮ – ДОКТОРОМ
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ПРОФЕСОРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ
МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО
(від 14.09.2014)
…Я був під магією таланту Івана Федоровича Карабиця.
І скажу вам, що це той випадок, коли підтверджуються
слова, що хтось вiдходить за межу, а справа його живе.
Це справжня валютна духовна вартість. Неперехідна,
не на один день писана...
Борис Олійник

Метою запропонованого інтерв’ю є вияв світоглядних чинників (серед
яких відокремлюються рід, сім’я, земля, композиторська школа, розуміння
своїх професійних обов’язків, патріотичні ідеї, тип мислення), які вплинули
на формування художньої свідомості народного артиста України Івана
Федоровича Карабиця.
– Шановна Мар’яно Давидівно! Дозвольте почати з такого запитання.
Яким було кредо композитора Івана Карабиця?
М.Д.: «Він був людиною, яка вважала, що композиторська робота – це така ж
сама робота, як будь-яка інша. Композитор має бути і ремісником, і
професіоналом у всіх можливих жанрових та стильових амплуа. В цьому
відношенні він поклонявся та дуже шанував Родіона Щедріна, Андрія Ешпая.
Казав, що то є композитори, які в рівній мірі можуть написати і звичайну
естрадну пісню, і джазову композицію в будь-якій формі, і симфонію й
оперу.
За його життя був інший приклад художника – Валентин Сильвестров.
Безумовно, Валентин – надзвичайно визначна та взірцева фігура. У нього є
свій власний шлях, тобто він сам обирає ті жанри, в яких хоче творити. Тож є
певні жанри, шляхи, які він не сприймає...
Сильвестров був другом Івана зі студентських років. Після смерті
Б. Лятошинського учні його класу особливо зблизились. Всі часто збирались
на квартирі В. Сильвестрова, де слухали музику, розмислювали над нею,
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сперечались про шляхи музичних процесів, тощо. Такі елітні розмови могли
продовжуватись будь-де. Ніколи не забуду той день, коли в нас було весілля.
Сильвестров з дружиною були запрошені, як свідки. Весілля було достатньо
скромним, ніяких ресторанів та дорогих весільних атрибутів. Відсвяткували в
нашій квартирі, поставили столи літерою П.
В закуточку біля правого вікна присіли Іван Федорович та Валентин
Васильович. В атмосфері свята, коли небагаточисленні гості розважалися,
співали, танцювали, ці двоє весь час розмовляли та обговорювали якісь
музичні проблеми. Дружина Сильвестрова мені каже: «Подивись туди в
закуточок… ти вибрала собі дуже тяжку спеціальність – бути дружиною
композитора. Це дуже не просто! Ти маєш його розуміти, постійно
допомагати. Ти повинна йому пробачати, ніколи не диктувати, не «лізти в
душу», створювати для нього необхідну ауру для праці. Це дуже важко!
Запам’ятай: таким буде ваше життя – він буде займатися творчістю. Не
відволікай його: роби все, живи для нього!».
Я в якійсь мірі боялась, що для цього маю, як то кажуть, «своє життя
покласти». І, чесно кажучи, не була готова до цього. Але тут Іван Федорович
зіграв свою роль, оскільки не заважав моєму самовизначенню. Він розумів,
що не має права бути егоїстом, і віднімати у мене можливість робити те, що я
хочу або можу. Я безмежно вдячна Івану Федоровичу за те, що він зумів
підставити плече, зумів адекватно відреагувати на те, що мені було потрібно.
Бували такі моменти, коли мені потрібно було написати об’ємний текст
дисертації, то він забирав маленького сина Кирила, виїжджав до будинку
творчості композиторів Ворзеля (тоді в нас не було своєї дачі) та казав: «Я
візьму на якийсь час Дім творчості у Ворзелі, побуду з сином, а ти спокійно
собі пиши». Тож він знаходив час для чогось такого, щоб мені самій якось
допомогти. Він з великою повагою відносився до людей.»
Без домашнього затишку, без тиші та особливої аури композитор не
може повністю реалізуватися. Важко знаходитись, з одного боку, в соціумі, а
з іншого – бути у себе вдома, та при цьому вміти увійти в свою якусь стихію,
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сказати щось важливе у своєму творі. Тим паче не кожний композитор може
зробити якусь акцію, в котру можна залучити своїх колег, допомогти їм.
– Мар’яно Давидівно, я неодноразово чув, що «Київ-Мюзік-Фест» з
кожним роком втрачає своєї значущості та творчої актуальності, а
київська публіка й зовсім каже про «вимирання фестивалю», що Ви
можете

сказати

про

дітище

Івана

Федоровича

в

умовах

сьогоднішнього дня?
М. Д.: «Я впевнено можу відзначити, що такої ситуації не було б, якщо б з
нами поруч був Іван Федорович».
––– Чи підхопили національну ідею та мету сьогоднішні арт-директори
фестивалів «Київ-Мюзік-Фест», «Літні музичні вечори», конкурс піаністів
пам’яті В.Горовиця, які створив та заснував саме Карабиць?
М.Д.: «Дуже важке питання. Декілька років після смерті Івана Федоровича
цей фестиваль ще утримував свій статус та тримався на творчій аурі минулих
Мюзік-Фестів. Кожна людина має паспорт, також і кожний фестиваль має
свою емблему, позивну ідею та традиції, що склалися. Була така велика
емблема – скрипковий ключ, в якому був закладений весь світ, глобус –
котру вони з В. Симоненко замовили. Вони з багатьма художниками шукали
цю ідею, яка визначала українську музику в суспільному консенсусі. Ця ідея
стала провідною на перших фестивалях, за що його дуже лаяли: “Україна
надає гроші, а ми повинні виконувати твори американських композиторів?
Нехай самі їх у себе і виконують”. Йому коштувало багато зусиль довести те,
що, перш за все, слід показати українцям стан розвитку світової музичної
культури, щоб потім світ дізнався про Україну.
Пам’ятається момент, коли закінчувався останній концерт Фесту, до
Карабиця підходять журналісти та питають: “Коли Ви почнете займатися
наступним Фестом?” Він відповів: “Завтра”. Й дійсно, вже наступного дня в
нього був полініяний на 7 діб ватман – від суботи до суботи. Для нього це
було як партитура. Потрібно було бачити, як він цікаво експериментував з
програмами. Одного разу він зробив програму фестивалю “Ультрасучасна та

314

традиційна музика”, стверджуючи, що в кожній сфері є щось цікаве для
однієї і іншої сторони. Нехай для себе слухачі це почують, щось
зрозуміють… Дивився, яка публіка слухає, реагує.
Він мав унікальний талант організатора, міг побудувати драматургію
кожного свого фестивалю. Ось, наприклад, перший фестиваль для всіх нас
був просто відкриттям, коли Іван відкрив Україні композиторів українського
походження, які живуть закордоном. До нас приїхали Вірко Балей з Америки,
Маріан Кузак (французький композитор українського походження), Лариса
Кузьменко, Анатолій Мірошник з Австралії та багато інших. Потім ця
“хвиля” стала традиційною. І він почав набирати на Фест потужних фігур,
скажемо, світового масштабу».
– Які були перші кроки життя конкурсу В. Горовиця?
М.Д. : «Скільки він присвятив часу та зусиль конкурсу піаністів пам’яті
В. Горовиця?! Якщо б не він, конкурсу на Україні такого масштабу не було.
Юра Зільберман – прекрасний менеджер, але він не зміг би підняти його на
перших порах. Іван дав сильний життєвий поштовх конкурсу. Він надав ім’я
та славу конкурсу».
–– Мар’яно Давидівно, як Ви вважаєте, Іван Федорович в музиці був ліриком,
філософом, або драматургом – режисером інструментальної форми?
М.Д.: «На мій погляд, не слід ці поняття розмежовувати: тут все у
взаємодії. Якщо композитор не вміє мислити, який же з нього тоді
композитор? Бувають такі випадки, коли емоційне начало превалює над
раціональною, і навпаки. Навіть у своїх учнях Іван Федорович розвивав,
насамперед, відчуття музики, музикальність. Є композитори, які мислять
конструктивно, раціонально. Але в їх творах ми, нажаль, не знайдемо душі,
рефлексивної демонстрації тематизму. На мою думку, завжди має бути
баланс між глибиною емоції та раціональним побудуванням твору».
– Я не помилюсь, якщо скажу, що Іван Федорович був художником
об’єктивного типу з багатогранною картиною світу?
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М.Д,: «Авжеж, кожна талановита та масштабна людина має свою окрему
картину світу… Згадую: був теплий літній київський вечір, наступного дня
ми виїжджали відпочивати до Криму. Галина Єрмакова згадує, в цей вечір
Іван сказав, що не хоче їхати до Криму. Вона спитала в нього навіщо тоді він
діставав путівки? Він якось розчаровано на неї подивився і сказав лише одне:
«Я гадав, ти пам’ятаєш Сковороду. Я колись дарував тобі клавір, прийди
додому, подивись третю частину з концерту..Сад Божественних пісень.».
Спочатку вона не надала цьому значення, а після Іванової смерті Галина
згадала слова з Концерту: «…не хочу красных одеж....городов....чинов....», а
одного хочу: «О дубрава! О свобода! В тебе я начал мудреть, моя природа, в
тебе хочу и умереть...И умереть....». Ці слова і є свого роду картиною світу
Карабиця, це неймовірна любов до життя. Він вже тоді начебто відчував, що
йому недовго залишилось на цьому світі.
Якось сидячи за розмовою зі своїм великим другом Віктором Батюком,
дипломатом, послом в Канаді, в Швейцарії представником ЮНЕСКО, вони
згадували слова Григорія Савича, і на згадку випали такі слова: «Ось був
чоловік, і сліда від нього...». Я тоді не придала цим словам значення, але вже
тоді в нього були думки про сенс життя, високі матерії, про те, чим живеш,
що ти залишиш після себе в цьому світі, які істини по життю стали
важливими. Він постійно по-філософськи розмірковував. Композитор не
може не мислити по-філософськи, не розмірковувати про Істини життя, не
казати в своїй музиці про сенс Буття.
Нещодавно прочитала одну книгу, де знайшла висловлювання одного
філософа: «В мистецтві є вічні цінності». Вони вічні. Вони вічні у Шекспіра,
вони вічні у Бетховена, вони вічні у Шостаковича, вони будуть вічні і в ХХІ
столітті. У кожному поколінні – це теми “соціум та людина”, “життя –
смерть”, естетичне відношення до дійсності, світобачення, credo по
відношенню до життя. Це кожний композитор вирішує по-своєму. У
Бетховена – «обніміться, мільйони”; зовсім по-іншому показує це Моцарт і
Шостакович, тому що кожний живе в своєму соціумі. Змінюється соціум, та

316

ніколи не змінюються цінності та істини життя. Тому, якщо художник не
підіймає цих тем, тоді який з нього художник? Тоді він не буде цікавим ні
тим людям, які знаходяться коло нього, ні іншим поколінням…
Кожна людина народжується в цьому світі і питає себе “навіщo? Що я
залишу?”. Ось людина народжується, спочатку молода, радісно йде по
життю, гадає, що їй жити вічно. А життя таке швидкоплинне… І якось вона
починає обмірковувати: “Що ж зроблено?” Саме такі питання ставив перед
собою Іван Федорович».
–– Скажіть, будь-ласка, чи була обумовлена композиторська творчість
Карабиця законами історичного часу радянської доби, в якій він жив?
М.Д.: «Абсолютно обумовлена. Патріотизм та любов до землі, матері, батька,
дому – неодмінні цінності та істини його естетичного кредо. Живучи в
своєму соціумі, він написав такі пісні, як “Комсомол” або “Доля моя”. Але,
на жаль, ми жили та виховувались в тому часі та десь навіть вірили. Потім ця
віра поступово згасала…
Іван Федорович був людиною, яка задумала зробити фестиваль –
«Київ-Мюзік-Фест» і виконати сто творів ста композиторів – це подвиг! І в
нього це чудово виходило... Він завжди вірив людям. Я пам’ятаю, хтось
каже: «Іван, ти знаєш, там щось таке кажуть...». А він відповідав: «Нехай
кажуть!». Він бачив ціль і йшов до неї. Ніякі зайві розмови такій
цілеспрямованій особистості не заважали...
Колеги та друзі кажуть, що Ваня був кристально чистою та наївною в
душі людиною.
Була історія, коли Олександра Івановича Білаша хтось «накрутив»
проти Вані. Один композитор-пісенник (нині вже покійний, ім’я не хочу
називати), талановита, але не зовсім адекватна людина, написав «пасквіль»
на Карабиця, з такими твердженнями, що Карабиць дуже погано ставиться до
Комуністичної партії, буцімто змушує не писати пісні про комсомол та
партію.
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Але потрібно було знати Ваню, він був дуже коректною людиною від
природи; і когось повчати – це не про Карабиця. Це були спроби реанімувати
страшні психологічні тортури та ворожбу між колегами-композиторами, що
нагадують рецидиви з історії Спілки композиторів 1948 року. Інтелігенцію
зіштовхували, сварили її між собою. Івана кликали до керівного кабінету,
показали здалеку якусь заяву-скаргу на нього. Ваня запропонував зробити
собі ксерокопію, для того, щоб подати до суду, так як це брехня і надруга над
особистістю. Після чого неясним чином цей загадковий лист зник безслідно.
Таких історій з приниженням особистості у Спільці композиторів було
досить багато.
–– Я знаю, що Другий концерт для оркестру був висунений на здобуття
державної премії. Іван Федорович переживав важкі часи, знаходячись в
Спілці композиторів України. Деякі писали, що він неяскрава особистість, в
своєму творчому арсеналі не має індивідуальної музичної мови. Мені
здається, що цих людей з великою силою поглинала заздрість, чи не так?
М.Д.: «Так, був такий момент в житті Івана. І це дійсно була така собі
звичайна «цехова» заздрість. Вона, на жаль, царювала багато років в спілці
композиторів. Тоталітарна система була головною в ті часи, навіть коли
Сталіна не стало, все одно ці ієрархічні сходинки були. Як це було? Він же не
сам себе висунув на державну премію, просто його твір прозвучав на
Кемеровському фестивалі. Туди в Кемерово поїхала потужна команда:
Голова Спілки композиторів СРСР Т. Хрєнніков, А. Ешпай, А. Пахмутова,
Р. Щедрін. І вони були вражені цим твором, його потужністю. Зібралося там
правління спілки композиторів СРСР і висунули цей твір, як кращий на
премію.
Коли про це дізнались в Києві, то написали лист, в якому було
написано про «сіру особистість» Івана Карабиця. Що він, начебто,
«пробивався» через когось. Через кого??? Ешпая? Щедріна? Буде Іван
Федорович їх благати про щось? Смішно це все було тоді. Він йшов під
номером один, але цей лист зіграв свою роль. І йому не дали тієї премії.
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Премію отримав інший композитор, якого рекомендувала Україна. Ми дуже
важко переживали цю кривду, і не тому що премія не отримана, а за зраду
друзів і колег.
– Що означало для Карабиця бути патріотом в творчості?
М.Д.: «Патріотизм в творчості Івана Карабиця був абсолютно істинний. Він
дійсно свято вірив, що у нього є такі фундаментальні істини в житті, це: моя
земля, моє місто, мій дім, моя країна. Він був за національністю наполовину
греком, та про цей, так би мовити, грецький ген в його сім’ї ніколи не
згадувався, адже греки на теренах Донецької області жорстоко каралися
радянською владою, розстрілювались, висилались. Його мама Олександра
Іванівна заборонила навіть згадувати, що в них є якісь грецькі корені.
– Це по лінії матусі Карабиць був греком?
М.Д.: «Ні, по лінії батька. Матуся його батька (бабуся Івана) познайомилась
колись з греком. В селі Ялта і зараз існує грецьке поселення. Там знаходяться
греки, які знають прекрасно рідну мову, намагаються підтримувати всі
грецькі традиції. У Київській консерваторії до 1995 року на кафедрі сольного
співу працювала чудова оперна співачка Елла Акрітова, яка була родом з
цього ж селища. Вона також намагалась мовчати про свій рід, бо її батько –
грек – був репресований та розстріляний.
––– Карабиць коли-небудь відвідував Грецію?
М.Д.: «Ніколи. Вже в кінці його життя, Кирило почав стверджувати: «Тату, а
що це ти забуваєш своїх предків?» Дійсно, тоді до України прибув посол з
Греції, який хотів налагодити культурні відношення і запросив нас на
грецьке свято. І Іван Федорович почав думати про налагодження контактів
українських митців з грецькими, але важка недуга не дозволила це
реалізувати. Я думаю, що у світоспогляданні Івана Федоровича центральним
був не стільки момент національного, скільки відчуття землі, одвічності
життя, вміння її любити, що знайшло свої увиразнення в його музиці. Він був
в цьому плані патріотичним, але абсолютно не показним. Він ніколи це не
показував – це було природньо.
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– Мар’яно Давидівно, Іван Федорович любив усамітнюватись?
М.Д.: «Дуже! він це полюбляв. Але йому не завжди це вдавалось, тому що
він поспішав жити. Розумів, що йому на цій Землі не так багато залишилось.
Жив по секундах. Якщо я хотіла, щоб він щось зробив для дому, або пішов
кудись, або зустрівся з кимось, у нього на столі завжди лежав довгий
папірець. І на папірці він писав все по годинам та хвилинам. Він жив дуже
чітко, по-німецьки. Вставав дуже рано – о п’ятій, або пів-на-п’яту. Поки ми
спали, він вже 2-3 години щось створював. Писав, не граючи на роялі. Ми
могли тільки-но скрізь сон чути декілька тихих звуків. Він чув рояль
внутрішнім голосом».
–– Слухаючи музику Карабиця, думаєш, а чи він тяжів до визначеності
стилю своєї творчості?
М.Д.: «Час, в якому жив Іван Федорович, був полістилістичним. Але ніколи я
від нього не чула якогось особистого стилістичного тяжіння. Композитори
практично не аналізують власний стиль; тим паче не відводять окремо взятий
твір до якоїсь стилістичної колонки. Бетховен ніколи не казав: «Я – класик».
Або: «Мої останні твори входять в епоху романтизму». Слід виходити з
універсальності творчої манери композитора».
– Який жанр був улюблений у митця?
М.Д.: «Все таки оркестрова музика. Він обожнював оркестр, та вмів
талановито його почути. Навіть в фортепіанній музиці є оркестрова
партитура. Сильною стороною Івана було те, що він вмів мислити
оркестрово. І навіть коли він виконував свій Другий концерт для оркестру в
Петербурзі, там відзначили: «Ось як оркестрово треба писати!»
– Хто

був

для

нього

творчим

орієнтиром

композиторського

формування?
М.Д. «В основному, його великий вчитель – Борис Миколайович
Лятошинський. Хоча він 5 років навчався у Мирослава Скорика (на 4 і 5
курсах консерваторії, ще 3 роки навчання в аспірантурі), я не відчуваю в його
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творчості

“скориковського”

методу.

Він

залишався

«вірним»

Лятошинському».
– Як трапилось, що Карабиць продовжив навчання у Мирослава Скорика?
М.Д.: «…Іван провчився в консерваторії більше, ніж інші, оскільки його
забрали в армію, під час Карибської кризи. Якщо б не цей заклик до армії, він
би продовжив навчання у Б. Лятошинського… Коли Іван повернувся з армії,
черз рік у 1968 році Борис Миколайович пішов з життя».
– Хто з композиторів був для Карабиця творчим орієнтиром?
М.Д.: «Він обожнював Стравінського, Малера, Шостаковича. Вивчив
Одинадцяту симфонію Д. Шостаковича: вона для нього стала взірцем
побудови

масштабних

оригінальними

оркестрових

засобами

циклів,

оркестрового

вмінням

письма,

скористатися

бачити

програму,

драматургію твору. Я думаю, що на його Першу симфонію “5 пісень про
Україну” дуже вплинула саме ця симфонія. В музичний план він вносив
знаки, символи… У ранній період творчості Іван дуже любив квартети
Б. Бартока, вивчав їх».
– Ви

можете

віднести

Карабиця

до

когорти

композиторів-

шістдесятників?
М.Д.: «Так. Думаю, його можна в якійсь мірі назвати композитороммолодшим шістдесятником, хоча він був трохи наступним за покоління
Сильвестрова (якщо Валентин з 1937 р. народження, то Іван – 1945 р.). Все ж
таки 8 років – велика різниця.
– Чи грав Карабиць коли-небудь твори Б. Лятошинського? Чи аналізував
його стилістичні впровадження?»
М.Д.: «Так, Іван любив грати його ранню фортепіанну музику 20-х років. Він
казав, що відчуває творчі зв’язки з «Відображеннями», із Сонатою-баладою і
прелюдіями. В роки служби в армії, Б. Лятошинський подарував йому
рідкісні на той час ноти за те, що той добирався на якихось попутках, та
йшов пішки з Остра (містечко між Черніговом та Києвом) у філармонію на
його авторський концерт, присвячений 70-річчю з дня народження маестро.
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Хлопець відчував, що спізнюється, та пішов прямо через Дніпро. Коли
Б. Лятошинський побачив його на концерті, сказав: «Ваня, Ви прийшли до
мене на концерт і заслужили нагороду. Підемо до мене додому– я маю для
Вас сюрприз». Він подарував йому квартети Шенберга. Дуже любив і
німецьку композиторську школу – Шенберга, Веберна. Але ніколи не був
тим композитором, який міг захопитися, наприклад, нововіденською школою
або якоюсь іншою. Він шукав лише те, що відповідало його єству. Він шукав
себе – Свого слова!»
– В одній статті М. Бялик пише, що в учнів Мирослава Скорика – Івана
Карабиця

та

неконфліктний

Євгена
тип

Станковича
симфонізму.

–

в

творчості

Слухаючи

переважає

оркестрові

твори

Карабиця, я не можу дотримуватись такого визначення його
симфонізму. А що на це скажете Ви?
М.Д.: «Абсолютно згодна. При всієї моєї любові до М.Бялика як людини та
прекрасного музикознавця, проте він мабуть все-таки не вслухався в музику
Івана Федоровича (сміється). Дійсно, в творах Євгена Станковича та Івана
Карабиця діє симфонізм конфліктного типу. Я тобі дарую диск (з трьома
концертами для оркестру), записаний Кирило Карабицем (нашим сином)
разом

з

Борнмутським

симфонічним

оркестром

Великобританії.

Ти

послухаєш, і питання стосовно типу симфонізму, я думаю, не виникне».
– Який тип темпераменту був притаманний Івану Федоровичу?
М.Д.: «Дуже важко таку людину віднести до якоїсь конкретної колони…
Іноді він був ліриком, філософом, любив розслабитися, але при цьому в житті
він дуже мало радів. Часто він знаходився в якісь думі, в голові завжди були
плани, прожекти. Мозок у нього ніколи не відпочивав. Навіть коли я його
умовляла поїхати кудись відпочити, це його неймовірно обтяжувало. Іноді
мені здається, що якщо б я його хоч трошки не відволікала від постійної
роботи, не умовляла поїхати на море, не дивлячись на всі його нехотіння, він
ще б менше прожив... Він віддавався своїй роботі повністю. Працював з
ранку до ночі, відпочиваючи лише лічені години на добу».
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– Скажіть будь-ласка, звідки походить джазова імпровізаційність, яку я
відчуваю в музичній драматургії Другого фортепіанного концерту Івана
Карабиця?
М.Д.: «Якщо вважати імпровізацію наслідком музичного мислення, то ця
сторона його таланту була, скажімо так, від Бога. Батьки в нього були
звичайними, небагатими людьми, тому він, навчаючись у консерваторії,
працював в ресторані готелю «Україна» (тоді він звався «Москва»). Там
збиралися талановиті джазові музиканти. І в цьому колі чудових музикантів
він виростав. Джаз – то була його любов! В його творах, наприклад, у
прелюдіях можна знайти багато джазових зворотів».
– А яким було літературне коло його зацікавлень?
М.Д.: «В нього було багато улюблених письменників та поетів. Дома були
зібрані українська, російська та зарубіжна література в окремих шафах. Його
можна було побачити і за читанням Оскара Уайльда, і філософських праць.
Естетику Гартмана любив. Багато читав Івана Франка, Лесю Українку,
Тараса Шевченка. Він любив таку поезію, в якій можна знайти філософське
кредо, внутрішнє почуття. Протягом свого життя цитував Сковороду.
Обожнював творчість Павла Тичини, особливо ранню. Створив декілька
хорів на слова Тичини, які увійшли до складу ораторії-балету «Київські
Фрески».
– Аналізуючи творчість Івана Федоровича важливо зазначити, що вся його
творчість репрезентує любов до України, до рідної землі. Візьмемо навіть
Першу симфонію «П’ять пісень про Україну» Карабиця. А націоналістичні
ідеї були задіяні в творчості?
М.Д.: «Ніколи. Він зовсім в крайності не впадав. За знаком зодіаку він –
козеріг, що означає – людина землі. Він ніколи не впускався до життєвих
авантюр. В цьому плані він був неймовірно прагматичною людиною. Скажу
навіть в житті був ratio, а в творчості – еmоtіо. Саме в творчості він міг
прислухатись до внутрішнього Я».
– Це все доказує, що Карабиць був людиною дуже збалансованою.
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М.Д.: «Так. Навіть, коли йому приписували, що він пише про землю,
Батьківщину, щоб похизуватись перед вищим начальством, він просто казав:
«Щоб я цього більше не чув». Просто він був так вихований своєю родиною.
Він дуже любив свою маму, завжди жалів її. В його сім’ї були трагедії, якісь
недомовки. Я думаю і обережності в цьому світі його навчила мама.
Дитинство Вані було суворим, мама з села Ялта швидко забрала сім’ю, щоб
нікого не арештували та не вбили, перевезла їх до шахтарського містечка
Дзержинськ, який налічував 80.000 населення.
Дійсно, його особистість сформували певні соціальні умови. Життя
було в Донбасі дуже важким. Навчався Іван Федорович в Артемівському
музичному училищі, що нині з гордістю носить його ім’я. Його викладачка
була ученицею Ф. Ліста. Як могли в Артемівську бути визначні музиканти?
Тому що, з Петербурга намагалися «прибрати» цих людей, ось вони і боялись
розстрілу й бігли хто-куди. Це був жахливий час. Ці інтелігентні люди і носії
традицій вимушені були шукати собі поселення в маленьких містечках, десь
ховатися, щоб ще прожити спокійно. Зрозуміло, чому у Вані була дуже гарна
фортепіанна школа».
– Чи був Митець віруючою людиною?
М.Д.: «Так, він був релігійною людиною, але ніколи цього не показував, не
афішував. І коли всі почали “каятися” та писати на релігійну тематику, він
говорив: «Так не можна робити! Це не істинний шлях, тому що Бог повинен
бути в душі людини».
Спасибі велике, Мар’яно Давидівно, за дуже цікаву бесіду. Я
сподіваюся, що це не останнє наше з Вами спілкування.
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ДОДАТОК Д
МАТЕРІАЛИ З МУЗЕЮ ІМЕНІ І. КАРАБИЦЯ БАХМУТСЬКОГО
КОЛЕДЖУ МИСТЕЦТВ ТА АРХІВУ КОМПОЗИТОРА
Приклад 1. Спогади однокурсниці Івана Карабиця по музичному училищу
Зеліксон Л.Б.
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Приклад 2. Програма державного іспиту з спеціального класу (фортепіано) у
випускника Артемівського державного музичного училища 1963 року – Івана
Карабиця

Приклад 3.Викладач Івана Карабиця з спеціального класу (фортепіано) в
Артемівському музичному училищі – Моїсеєнко А.З. (1966 р.)
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Приклад

4.

Викладацький

склад

відділу

спеціального

Артемівського музичного училища (1966 р.)

Приклад 5. Лист Б. Лятошинського до І. Карабиця (під час служби
І. Карабиця в армії) [173, с. 379].

фортепіано
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Приклад 6. Заява І.Ф. Карабиця партійному бюро спілки композиторів
України (щодо ганебного листа О. Зуєва до голови Київської спілки
композиторів України – О. Білаша) [173, с. 383-384].
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Приклад 7. Лист від голови та членів київської спілки композиторів
Штогаренка А.Я. до голови спілки композиторів СРСР – Хреннікову Т.М.
(щодо висунення кандидатури І. Карабиця на державну премію СРСР) [173,
с. 386-387].
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Приклад 8. Лист-відповідь Хрєннікова Т.М. до Штогаренка А.Я. (щодо
висунення кандидатури І. Карабиця на державну премію СРСР) [173, с. 387388].
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ДОДАТОК Е
ПРИМІТКИ
скорочення позначень спеціальних термінів гармонічного та
метроритмічного аналізу
№ 1. В дисертації використано скорочений варіант правопису тематичних
партій: Г.П. – головна партія, П.П. – побічна партія, Зв.П. –зв’язуюча партія,
З.П. – заключна партія.
№ 2. В дисертації запропоновано наступний правопис метро-ритмічного
визначення, наприклад як 24 (дві чверті), 58 (п’ять восьмих) і т.д.
№ 3 В дослідженні введено мобільну версію правопису інтервалів –
наприклад, м. 2 – мала секунда; в. 2 – велика секунда; зм. 5 – зменшена
квінта; зб. 4 – збільшена кварта та кількості тактів, та тактів, наприклад 4 т. –
чотири такти, 2 т. – два такти і т.д.
№ 4. Запропоновано наступну фіксацію регістрів фортепіано, наприклад: g4 –
«соль» четвертої октави, е3 – «мі» третьої октави, d2 – «ре» другої октави, c1 –
«до» першої октави, f – «фа» малої октави, F – «фа» великої октави, Н1 – «сі»
контроктави, В2 – «сі бемоль» субконтроктави
№ 5. Для зручності запису запропоновано використовувати джазову модель
правопису у визначенні гармонічних визначень, наприклад: М. 7 – малий
септакорд, М.зм.2 – малий зменшений секундакорд
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ДОДАТОК Ж
ПОСИЛАННЯ НА АУДИО- ТА ВІДЕОЗАПИСИ ВЛАСНОЇ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАНИХ ТВОРІВ ІВАНА КАРАБИЦЯ

1. Цикл «Прелюдія та токата» (1964)
Відеозапис. Іспанія. м. Мадрид, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=VvJNyJIrp_o&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R1Bi04Hw47eoJKZqHPldp1zL9YTtPx0oUQc-YLYmaYxuRVm7eBEJaP3ybQ

2. Цикл «Прелюдія та токата» (1964)
Відеозапис. Україна. м. Харків, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=plwfj3QMRRg
3. Цикл «П’ять мініатюр» (1984)
Аудиозапис. Україна. м. Харків, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=b4xA4NAgRzk&t=2s
4. Концерт № 2 для фортепіано з оркестром (1972)
Аудиозапис. Україна. м. Київ, 2008 (диригент К. Карабиць)
https://www.youtube.com/watch?v=WiaBquJGgZI
5. Концерт № 3 для фортепіано з оркестром «П’ять музичних моментів»
(1999)
Відеозапис. Україна. м. Київ, 2016 (диригент В. Сіренко)
https://www.youtube.com/watch?v=Ivj6_G1Bm3c&t=2s

332

ДОДАТОК З
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у наукових фахових виданнях України:
1. Копелюк О. Гармонічне мислення Івана Карабиця (на матеріалі Другого
концерту для фортепіано з оркестром). Проблеми взаємодії мистецтва,
педагогіки та теорії і практики освіти. Вип. 39: На честь Тараса Кравцова
(до 90-ліття): зб. наук. пр. ХНУМ імені І. П. Котляревського. Харків: 2014. С.
234-245.
2. Копелюк О. Іван Карабиць: ефект присутності (інтерв’ю з М. Д. Копицею).
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти.
Когнітивне музикознавство: зб. наук. пр. ХНУМ імені І. П. Котляревського.
Харків : Вид-во ТОВ «САМ» 2014. Вип.40. С. 342-355.
3. Копелюк О. Формування композиторського стилю І. Карабиця (на
прикладі фортепіанного циклу «Прелюдія і токата»). Наукові записки
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія: мистецтвознавство: зб. наук. пр. Тернопіль: 2014. № 3.
С. 162-168.
4. Копелюк О. Другий фортепіанний концерт І. Карабиця: авторський текст і
виконавський контекст. Українське музикознавство: наук.-метод. зб. Вип. 41
/ упор. М. Д. Копиця, Б. М. Шабетнік. К. : НМАУ імені П. І. Чайковського,
2015. С. 344-361.
5. Копелюк О. І. Карабиць. «П’ять музичних моментів» для фортепіано з
оркестром: присвята чи заповіт?». Міжнародний вісник: культурологія,
філологія, музикознавство. К. : Міленіум, 2017. Вип. ІІ (9). С. 195-199.
Статті у зарубіжних виданнях:
6. Копелюк О. Стилевые константы ранних фортепианных сочинений Ивана
Карабица. Central Asian Journal of Art Studies. № 1, 2018. С. 64-73.
7. Копелюк О. Ранее фортепианное творчество Ивана Карабица как
отражение формирования творческого метода [електронний ресурс] інтернет-

333

журнал

Израиль

21:

Електронний

ресурс.

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32659992 (дата зверення 23.11.2018).
Опубліковані праці, які додатково відображають наукові
результати дисертації:
8. Копелюк О. Б. Лятошинський – І. Карабиць: творчі паралелі (досвід
навчання І. Крабиця в класі Б.Лятошинського). Рейнгольд Глієр – Борис
Лятошинський. Життя і творчість в контексті культури. зб. наук. пр.
Житомир : ФОП Євенок О.О. 2014. С. 254-266.
9. Копелюк О.О. Іван Карабиць: Другий концерт для фортепіано з оркестром:
авторська концепція. «Учитель-учень: ідея спадкоємності та новаторства в
музичній культурі України : матеріали всеукраїнської науково-практичної
конференції

(до

пам’ятних

дат

Р. М. Глієра,

Б. М. Лятошинського,

І. Ф. Карабиця). Суми: ТОВ ВПП «Фабрика друка», 2015. С. 58-62.
Апробація результатів дослідження:
Дисертація обговорювалась на засіданні кафедри інтерпретології та аналізу
музики Харківського національного університету імені І. П. Котляревського.
Основні положення публічно були оприлюднені в наукових доповідях на
одній

міжнародній

конференціях:

і

дванадцяти

Науково-практична

всеукраїнських
конференція

науково-практичних

«Актуальні

проблеми

музичного і театрального мистецтва» до 90-річчя д-ра мист-тва, професора
Т.С. Кравцова (м. Харків, 2013); Міжнародний науковий та мистецький
проект «Р. Глієр – Б. Лятошинський. Життя і творчість в контексті культури»
до 140-річчя від дня народження Р. Глієра, 120-річчя від дня народження
Б. Лятошинського (м. Житомир, 2014); Відкрита звітна наукова конференція
«Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (м. Харків, 2015);
Всеукраїнська

науково-практична

конференція

молодих

науковців

«Музикознавчі студії» (м. Львів, 2015); Всеукраїнська науково-практична
конференція «Учитель-учень: ідея спадкоємності та новаторства в музичній
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культурі України (до пам’ятних дат Р. М. Глієра, Б. М. Лятошинського,
І. Ф. Карабиця) (м. Суми, 2015); Науково-практична конференція «Барокові
шифри світового мистецтва» в рамках XXII Міжнародного музичного
фестивалю «Харківські асамблеї» (м. Харків, 2015); Міжнародна науковопрактична
виконавства»

конференція
в

рамках

«Традиції
II

та

перспективи

міжнародного

фестивалю

фортепіанного
«Беларусские

фортепианные ассамблеи» (Беларусь, м. Мінськ, 2015); Науково-мистецький
проект «практична музикологія». Інтонаційний образ світу: національні
спектри. (м. Харків, 2016); Відкрита звітна наукова конференція «Актуальні
проблеми музичного і театрального мистецтва» до 100-річчя ХНУМ ім.
І. П. Котляревського,

(м. Харків,

2017);

Відкрита

науково-практична

конференція на іноземній мові «День науки» (м. Харків, 2017); Відкрита
звітна наукова конференція «Актуальні проблеми музичного і театрального
мистецтва» (м. Харків, 2018); Наукова конференція присвячена пам’яті д-ра
мист-тва, професора Н. В. Савицької «Життєтворчість непідвладна хроносу»
(м. Львів, 2018); Відкрита науково-практична конференція на іноземній мові
в рамках «Дня науки» (м. Харків, 2018).

