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Дисертаційне

дослідження

присвячене

вивченню

віртуального

як

концепту, широко розповсюдженого у сучасному музикознавстві, але й такого,
що досі перебуває у процесі становлення, стані семантичної невизначеності.
Структуру концепту організовано навколо значення можливого, що за
певних обставин здатне проявитися, у вигляді понятійної системи, яка
складається з трьох елементів – віртуального технологічного, віртуального
онтологічного, віртуального когнітивного. Віртуальне технологічне організує
усі сфери, пов’язані з електронними звуковими об’єктами. Це не лише
електронна музика (у широкому значенні), а й ціла низка технологій,
пов’язаних з дослідженням та обробкою звукових об’єктів, а також – із
взаємодією
комунікацією

людини

зі

музикантів

штучно
за

створеним

допомогою

звуковим
Інтернету.

середовищем
Віртуальне

та
тут

розшифровується двозначно. З одного боку – згідно зі своїм найбільш
розповсюдженим у сучасній культурі значенням – кіберреальності (в даному
випадку своєрідної «звукової кіберреальності») або як об’єкт, що видається
реально існуючим, оскільки всі його функції реалізуються, але іншими
засобами, ніж в матеріально-чуттєвому світі. З іншого боку – як поле нових
можливостей для створення музичних образів, роботи зі звуком, взаємодії
виконавця або дослідника з музичним текстом.
Віртуальне онтологічне дефінується як спосіб буття музичного твору,
коли він не звучить. Концепт віртуального в проекції на онтологічну
проблематику музичного твору дозволяє об’єднати способи існування
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останнього, пов’язані з суб’єктивною свідомістю, та незалежні від неї, оскільки
всі вони передбачають реалізацію в звучанні. До таких належать: буттєвий стан
можливості, закладеної в нотному тексті, що не залежить від психічного світу
суб’єкту, численні ідеальні уявлення в індивідуальній та колективній
свідомості – а також буття у вигляді акустичного об’єкту. Всі ці плани
позначені як віртуальна форма існування твору на противагу до актуальної, що
розкривається в живому виконанні.
Віртуальне когнітивне пов’язане з прихованими можливостями нотного
тексту. Дослідницька стратегія тут пов’язана з музичним твором в його
класичному розумінні – артефактом, зафіксованим завдяки нотній графіці, що
відтворюється виконавцем та сприймається слухачем. Вона ґрунтується на
декількох засадах.
Першою засадою є уявлення про апріорну неповноту нотного запису, яка
викликає перманентну розбіжність записаного та озвученого. Це означає, що
будь-яка система нотації є матричною структурою віртуального, тобто
інваріантною основою, на якій виникає та реалізується майже нескінченне коло
можливостей виконавського інтонування.
Другою засадою є базисне уявлення про музичну форму як трирівневу
конструкцію

«фактура-синтаксис-композиція»

(за

Є. Назайкінським,

С. Шипом). Кожен з рівнів містить певні ресурси віртуального (різноманітні
можливості рельєфно-фонових взаємодій між пластами фактури, індивідуальні
конфігурації інтонування, приховані фактори в будові цілого та ін.), що
дозволяє розглядати цю конфігурацію як основу ієрархічної структури
віртуального в музичному тексті.
Третьою засадою стало введення в дисертації поняття слухового
інтелекту, яке означає стан і рівень музичного слуху та свідомості, що
базується на цілій низці спеціальних професійних компетенцій, пов’язаних з
багатосторонніми аспектами музичної мови, зі знанням історії музики та
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практичним досвідом виконавства та слухання. Саме слуховий інтелект
дозволяє глибоко зануритися у текст та розкрити його віртуальні потенції.
Остання засада – це уявлення про комплексні структури віртуального як
фактор

формування

асоціативно-образного

плану

музичного

твору.

Складовими цих комплексів є властивості музичної мови у взаємодії з
властивостями сприйняття, які зумовлені контекстом комунікативної ситуації,
об’ємом та характером тезаурусу реципієнта - своєрідного фільтру, через який
проходить семантичне навантаження тих чи інших музично-мовленнєвих
конструкцій.
Фактурно-синтаксичні та композиційні ресурси віртуального в музичній
формі отримали дефініцію «віртуальні структури нотного тексту». Під такими
маються на увазі: 1. невідображені у нотній графіці, або відображені не
повністю елементи музичного тексту, що існують як потенційні можливості
ніби між записаним та озвученим його станами та за певних умов реалізуються
в звучанні; 2. приховані шари тексту, що не сприймаються безпосередньо, але
піддаються аналітичній реконструкції. Віртуальні структури першого типу,
таким чином, пов’язані з безпосереднім рівнем сприйняття відносно свідомості
суб’єкта, а другого – з опосередкованим.
Прояви віртуального фактурного та синтаксичного рівнів є результатом
взаємодії текстових факторів (метро-ритмічних, тембрових, регістрових,
інтонаційних) зі слуховим інтелектом та психічною енергією виконавця.
Віртуальне композиційної структури є результатом взаємодії різних факторів
організації форми та семантичних процесів і розкривається завдяки аналітичній
інтенції сприймаючої свідомості.
Образний план музичного твору формується з прихованих можливостей
музичного тексту, виконавських та слухацьких уявлень про нього та
множинності рецепційних контекстів.
Понятійна система віртуального в музиці є частиною надсистеми
віртуального в сучасній культурі, а саме – одного з її елементів – віртуального
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естетичного. Віртуальне представлено як базовий концепт музичної науки, що
відповідає специфіці музики та поєднує історичні традиції музикознаства з
новітніми інтердисциплінарними підходами.
Ключові

слова:

інтердисциплінарні

віртуальне,

тенденції,

концепт,

понятійна

сучасне

система,

музикознавство,

віртуальне

технічне,

віртуальне онтологічне, віртуальне когнітивне, віртуальні структури нотного
тексту.
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ABSTRACT
Serdyuk Y. O. Virtual as a musicology concept. – Qualification scientific work
as a manuscript. Thesis for a degree of Candidate of Arts in specialty 17.00.03
«Musical Art» (02 – Culture and Art). – Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National
University of Arts. Kharkiv, 2017.
The dissertation is devoted to the study of virtual as a concept, which is
widespread in modern musicology, but also that which is still in the process of
formation, the state of semantic uncertainty.
The structure of the concept is organized around the value of the possible,
which under certain circumstances can manifest itself, in the form of a conceptual
system consisting of three elements - virtual technological, virtual ontological, virtual
cognitive. Virtual technological organizes all areas related to electronic sound
objects. It is ot only electronic music (in the broadest sense), but also a number of
technologies related to the research and processing of audio objects, as well as with
the interactive interaction of a person with an artificially created sound environment
and the communication of musicians through the Internet. The virtual one here is
deciphered ambiguously. On the one hand, according to its most widespread value in
modern culture, cyber-reality (in this case a peculiar «sound cyber-reality») or as an
object that appears to be really existing, since all its functions are realized, but by
other means than in material-sensual world. On the other hand - as a field of new
opportunities for creating musical images, working with the sound, the interaction of
the artist or researcher with the musical text.
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Virtual ontological is defined as a way of being a musical work when it does
not sound. The concept of virtual in the projection on the ontological perspective of a
musical composition allows us to combine the ways of the existence of a musical
work, related to the subjective consciousness, and independent of it, since they all
involve the implementation of the sound. These include the existential condition of
the possibility embodied in the musical text, independent of the subject's mental
world, numerous ideal representations in the individual and collective consciousness as well as being in the form of an acoustic object. All these plans are marked as the
virtual form of the existence of the work, as opposed to the actual, which is revealed
in the live performance.
Virtual cognitive is associated with hidden possibilities of note text. The
research strategy here is connected with the musical work in its classical sense - an
artifact, fixed thanks to musical graphics, reproduced by the performer and perceived
by the listener. It is based on several principles.
The first ambush is the idea of a priori incompleteness of a note recording,
which causes a permanent discrepancy between recorded and voiced. This means that
any system of notation is a matrix structure of a virtual, that is, an invariant basis on
which an almost infinite range of possibilities of performing intonation arises is
realized.
The second principle is the basic idea of a musical form as a three-tier
configuration «texture-syntax-composition» (by E. Nazaikinsky, S. Ship). Each level
contains some virtual resources (various possibilities of relief-background
interactions between the layers of the invoice, individual intonation configurations,
hidden factors in the structure of the whole, etc.), which allows considering this
configuration as the basis of the hierarchical structure of the virtual in the musical
text.
The third point was the introduction of the concept of auditory intelligence in
the dissertation, which means the state and level of musical hearing and
consciousness, based on a range of special professional competencies associated with
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the multilateral aspects of musical language, with knowledge of music history and
practical experience of listening and listening. It is the auditory intelligence that
allows deep immersion in the text and reveal its virtual potency.
The last ambush is the idea of the complex structures of the virtual as a factor
in the formation of an associative-shaped musical composition plan. The components
of these complexes are the properties of the musical language in conjunction with the
properties of perception, which are conditioned by the context of the communicative
situation, the volume and nature of the thesaurus of the recipient of a peculiar filter
through which the semantic loading of certain musical-speech structures takes place.
Textural, syntactic, and compositional resources of the virtual in the musical
form received the definition of «virtual structures of musical text». These include: 1.
not reflected in the music charts, or not fully reflected elements of the musical text
that exist as potential features as if between recorded and voiced states and under
certain conditions realized in the sound; 2. hidden text layers that are not perceived
directly, but subject to analytical reconstruction. Virtual structures of the first type,
thus, are related to the direct level of perception in relation to the consciousness of
the subject, and the second - with the indirect.
Manifestations of virtual textural and syntactic levels are the result of the
interaction of text factors (metro-rhythmic, timbre, register, intonational) with
auditory intelligence and mental energy of the performer. The virtual compositional
structure is the result of the interaction of various factors in the organization of form
and semantic processes and is disclosed through the analytical intent of the perceived
consciousness.
The plot of the musical composition is formed from the hidden possibilities of
the musical text, performances and listening representations about it and the plurality
of receptive contexts. Conceptual system of virtual in music is part of the
supersystem of virtual in modern culture, namely - one of its elements - virtual
aesthetic. Virtual is presented as the basic concept of music science, which
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corresponds to the specificity of music and combines historical traditions of music
science with the latest interdisciplinary approaches.
Key words: virtual, concept, modern musicology, interdisciplinary tendencies,
conceptual system, virtual technical, virtual ontological, virtual cognitive, virtual
structures of musical text.
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Диссертационное исследование посвящено изучению виртуального концепта, широко распространенного в современном музыковедении, однако,
до сих пор находящегося в процессе становления, состоянии семантической
неопределенности.
Структура концепта организована вокруг значения возможного, которое
при определенных обстоятельствах способно проявиться, в виде понятийной
системы, состоящей из трех элементов - виртуального технологического,
виртуального онтологического и виртуального когнитивного. Виртуальное
технологическое организует все сферы, связанные с электронными звуковыми
объектами. Это не только электронная музыка (в широком смысле), но и целый
ряд

технологий,

связанных

с

исследованием

и

обработкой

звука,

взаимодействием человека с искусственно созданной звуковой средой, а также коммуникацией музыкантов с помощью сети Интернет. Виртуальное здесь
расшифровывается двояко. С одной стороны - согласно своему наиболее
распространенному в современной культуре значению - киберреальности (в
данном случае своеобразной «звуковой киберреальности») или как объект,
который кажется реально существующим, поскольку все его функции
реализуются иными средствами, чем в материально-чувственном мире. С
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другой стороны - как поле новых возможностей для создания музыкальных
образов, работы со звуком, взаимодействия исполнителя или исследователя с
музыкальным текстом.
Виртуальное
музыкального

онтологическое

произведения

вне

определяется
конкретного

как

способ

исполнения.

бытия
Концепт

виртуального в проекции на онтологическую проблематику музыкального
искусства позволяет объединить способы существования произведения,
связанные с субъективным сознанием, и не зависящие от него, поскольку все
они предусматривают реализацию в звучании. К таковым относятся: бытийное
состояние возможности, заложенной в нотном тексте, не зависящей от
психического мира субъекта, многочисленные идеальные представления в
индивидуальном и коллективной сознании, бытие в виде акустического
объекта. Все эти планы обозначены как виртуальная форма существования
произведения в противовес актуальной форме, которая раскрывается в живом
исполнении.
Виртуальное когнитивное – это область скрытых возможностей нотного
текста.

Исследовательская

стратегия

здесь

связана

с

музыкальным

произведением в его классическом понимании - артефактом, зафиксированным
благодаря

нотной

графике,

воспроизводимым

исполнителем

и

воспринимаемым слушателем. Она базируется на нескольких основаниях.
Первым основанием является представление об априорной неполноте
нотной записи, которая вызывает перманентное несовпадение записанного и
озвученного. Это означает, что любая система нотации является матричной
структурой виртуального, то есть инвариантной основой, на которой возникает
и реализуется почти бесконечный круг возможностей исполнительского
интонирования.
Вторым основанием является базисное представление о музыкальной
форме как о трехуровневой конструкции «фактура-синтаксис-композиция»
(согласно Е. Назайкинскому, С. Шипу). Каждый из уровней содержит
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определенные

ресурсы

виртуального

(разнообразные

возможности

рельефно-фоновых взаимодействий между пластами фактуры, индивидуальные
конфигурации интонирования, скрытые факторы в строении целого и др.), что
позволяет рассматривать эту конфигурацию в качестве основы иерархической
структуры виртуального в музыкальном тексте.
Третьим основанием стало введение в диссертации понятия слухового
интеллекта, означающего состояние и уровень музыкального слуха и сознания,
основанные на целом ряде специальных профессиональных компетенций,
связанных с многосторонними аспектами музыкального языка, со знанием
истории музыки и практическим опытом исполнительства и слушания. Именно
слуховой интеллект позволяет глубоко погрузиться в текст и раскрыть его
виртуальные потенции.
Последнее основание - это представление о комплексных структурах
виртуального как факторе формирования ассоциативно-образного плана
музыкального произведения. Составляющими этих комплексов являются
свойства музыкального языка во взаимодействии со свойствами восприятия.
Последние обусловлены контекстом коммуникативной ситуации, объемом и
характером тезауруса реципиента - своеобразного фильтра, через который
проходит

семантическая

нагрузка

тех

или

иных

музыкально-речевых

конструкций.
Фактурно-синтаксические и композиционные ресурсы виртуального в
музыкальной форме получили дефиницию «виртуальные структуры нотного
текста». Под последними подразумеваются: 1. не обозначенные в нотной
графике, или обозначенные не полностью элементы музыкального текста,
существующие в нем как потенциальные возможности, при определенных
условиях реализуемые в звучании; 2. скрытые слои текста, не воспринимаемые
непосредственно,
Виртуальные

но

структуры

поддающиеся
первого

типа,

аналитической
таким

реконструкции.

образом,

связаны

с
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непосредственным уровнем восприятия относительно сознания субъекта, а
второго - с опосредованным.
Воплощения виртуального фактурного и синтаксического уровней
являются результатом взаимодействия текстовых факторов (метроритмических,
тембровых, регистровых, интонационных) со слуховым интеллектом и
психической энергией исполнителя. Виртуальное композиционной структуры
является результатом взаимодействия различных факторов организации формы
и семантических процессов, раскрывается благодаря аналитической интенции
воспринимающего сознания.
Образный план музыкального произведения как комплексная структура
виртуального формируется из скрытых возможностей музыкального текста,
исполнительских и слушательских представлений о нем и множественности
рецепционных контекстов.
Понятийная

система

виртуального

в

музыке

является

частью

надсистемы виртуального в современной культуре, а именно - одного из ее
элементов - виртуального эстетического. Виртуальное представлено как
базовый концепт музыкальной науки, соответствующий специфике музыки и
объединяющий

исторические

традиции

музыкознания

с

новейшими

интердисциплинарными подходами.
Ключевые слова: виртуальное, концепт, современное музыкознание,
интердисциплинарные
техническое,

тенденции,

виртуальное

понятийная

онтологическое,

виртуальные структуры нотного текста.

система,

виртуальное

виртуальное

когнитивное,
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ВСТУП
Тема пропонованої роботи перебуває в царині розуміння музикознавства
як мобільної структури, що змінюється та коригується відповідно до практики
нових культурологічних орієнтирів, серед яких – герменевтика, семіологія,
постcтруктуралізм, нарешті – віртуальне як те, що можливо та може
проявитися, те що складає цілу нову область технічних практик.
Актуальність теми дослідження базується на двох позиціях. Перша
обумовлена тотальністю розповсюдження концепту віртуального в сучасному
музикознавстві, його застосуванням до найрізноманітніших реалій музичного
мистецтва. Завдяки цьому можемо припустити, що віртуальне відповідає самій
природі музичного мистецтва – «ефірного» за матеріалом та позапросторового і
до того ж пов'язаного із сучасними комп'ютерними практиками, мистецтва, у
якому все проявляє себе, приховуючись та приховується, проявляючи себе. При
цьому концепт віртуального не має наукової розробки у якості суто
музикознавчої проблеми, він перебуває у стані становлення, виступаючи як у
функції

допоміжної

робочої

метафори,

так

і

у

функції

ключового

змістотворчого терміну, набуває в різних контекстах застосування різних
значень, які нерідко суперечать одне одному.
Друга позиція пов'язана з необхідністю самоосмислення музикознавства в
інтердисциплінарному

контексті

сучасної

культури,

оскільки

концепт

віртуального вже давно широко застосовується в інших сферах гуманітарного
знання, не кажучи вже про технічні науки.
Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі теорії музики згідно з планом
науково-досліднцької та методичної роботи Харківського національного
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського та відповідає комплексній темі
«Методологічні та методичні засади сучасного музикознавства: теоретичні,
естетичні та соціологічні, психолого-педагогічні аспекти» (протокол №4 від
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29.11.2012).

Тему

дисертації

затверджено

на

засіданні

Вченої

ради

Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського
(протокол № 4 від 1.12.2011).
Метою дослідження є розвиток концепту віртуального до рівня
повноцінної понятійної системи музичної науки.
Згідно з цією метою сформульовано наступні завдання:


проаналізувати стан концепту «віртуальне» у концептосфері

сучасного музикознавства;


визначити засадниче для музичного мистецтва значення концепту

віртуального та основні сфери його застосування;


змоделювати

структуру

концепту

«віртуальне»

у

вигляді

триелементної понятійної системи;


виконати структурну розробку кожного з елементів;



у межах структурної розробки елементу понятійної системи

«віртуальне технологічне» узагальнити музикознавчі уявлення про віртуальне
як про сферу, пов’язану з комп’ютерними музичними практиками; представити
спектр технологій, які використовують електронні пристрої та штучний
інтелект як сферу музичного віртуального;


у межах розробки елементу «віртуальне онтологічне» уточнити

уявлення про віртуальну форму існування музики;


у межах розробки елементу «віртуальне когнітивне» виявити:

- матричні структури віртуального в музичній нотації;
- ієрархічні структури віртуального в музичній формі: у фактурносинтаксичних взаємодіях і взаємозв'язках та на композиційному рівні;
- роль комплексних структур віртуального у формуванні асоціативнообразного плану музичного твору.
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Об'єкт

дослідження

–

синтез

історичних

традицій

з

інтердисциплінарними тенденціями та новітніми дослідницькими підходами у
сучасному музикознавстві.
Предмет – віртуальне як концепт музичної науки.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є системний
підхід та принцип історизму. Серед методів дослідження: системноструктурний
поліфонії,

аналіз,

аналізу

методи
музичної

музично-теоретичних
форми),

методи

дисциплін

(гармонії,

виконавського

(зокрема,

фортепіанного аналізу).
Теоретичну базу дослідження складають роботи з різних напрямів
музичної науки та інших сфер гуманітарної думки: зі сфери когнітивної
лінгвістики, присвячені вивченню концепту (С. Аскольдов [9], В. Карасик [84],
З. Попова / І. Стернін [136], М. Полюжин / А. Остапчук [134], Ф. Саметова /
А. Курманалі [147], Н. Шведова [181], О. Дзюба [59], Ж. Синцева [150],
С. Богатова [29], Р. Карімова [85], Т. Кукліна [100], Ю. Кравцова [94],
О. Бузальська

[35],

В. Суріна

[155]);

музикознавчі

роботи,

в

яких

використовується концепт «віртуальне» (Т. Дубравська [62], Н. Петрусєва
[129], О. Устінов [165; 166], О. Красноскулов / В. Красноскулов [95], А. Розум /
Л. Чибірьов [145], І. Ракунова [143], А. Загайкевич [69], Г. Тараєва [157-158],
М. Аркадьєв [6-7], М. Катунян [87], Н. Корихалова [92], Д. Терентьєв [160],
Є. Назайкінський [120], Д. Бахтізіна / Л. Мансурова [23], О. Бурська [36],
І. Денісенко [58], І. Котляревський [93], P. Boulez [197], B. Zelli [211],
L. K. Montanaro [203], S. P. Weber [210]; енциклопедичні видання (тлумачні
словники російської мови та іноземних слів [42-47], методичних термінів та
понять [86], філософські словники [79], «Музична енциклопедія» [38; 39],
«Католицька енциклопедія» [121]); філософські праці, пов'язані з розробкою
концепту

віртуального

(Ю. Боргош

[33],

Микола

Кузанський

[123],

Ж. Бодрійяр [30], Ж. Дельоз [55-57], С. Хоружий [176], Д. Пивоваров [130],
О. Горинський [52], Р. Дунаєв [64], О. Іванов [73-74]); праці «лабораторії
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віртуалістики» (М. Носов [41; 125]); статті та дослідження з естетики та
культурології, в яких застосовано концепт «віртуальне» (Т. Адорно [1],
Д. Котилевський [90], І. Данилкіна [53], А. Яхіна [189], О. Петрів [127]),
Л. Левчук [102] ; роботи зі сфери комп'ютерних музичних практик (О. Устінов
[165; 166], І. Ракунова [143], А. Загайкевич [69], О. Красноскулов [96],
Н. Бажанов [11], О. Харуто [171], К. Філатов / О. Філатов [169], І. Гайденко
[50], B. Zelli [211], L. K. Montanaro [203]); дослідження онтології музики та
феномену

музичного

твору

(Б. Кроче,

Г. Гатті,

А. Паренте,

Е. Чоне,

Г. Мантеллі, Д. Джентіле, Дж. Пасадоре, Г. Паніен, Е. Гуссерль, В. Конрад [92],
Р. Інґарден

[82], С. Галицька [49], О. Лисенко [107], В. Москаленко [115],

С. Шип [184]); роботи з царини теоретичного музикознавства, що мають
методологічне значення для аналізу музичного тексту (Є. Назайкінський [118;
119], С. Шип [185], Е. Курт [101], Т. Тітова [161], М. Скребкова-Філатова [152],
С. Скребков [151], Ю. Тюлін [164], В. Холопова [175], Л. Мазель [108-109],
В. Протопопов [140-141]); праці з історії музичної нотації (М. Нюрнберг [126],
І. Барсова [14], Р. Поспєлова [138], М. Аркадьєв [7], М. Серебреніков [149],
О. Дубинець [62], W. Apel [191], G. Sanguinetti [206]); роботи з історії та
теорії музичного, зокрема фортепіанного виконавства (С. Рапопорт [144],
А. Алєксєєв [2], С. Фейнберг [168], Г. Нейгауз [122], Г. Коган [88], Є. Ліберман
[104], Я. Флієр [170], М. Єщенко [68], М. Мільштейн [113-114], І. Браудо [34],
Н. Мятієва [116], І. Андрієвський [5]); дослідження музичної семантики,
символіки та риторики, програмності в музиці (В. Холопова [173-174],
А. Кудряшов [98], Л. Шаймухаметова [180], А. Асфандьярова [10], І. Алєксєєва
[3], Р. Байкієва [12], Н. Кузнєцова [99], Н. Драч [60], І. Стогній [154], Г. Тараєва
[157],

Л. Казанцева

[83],

Г. Полтавцева

[130-132],

В. Шестаков

[183],

Р. Берченко [24], О. Захарова [70-71], В. Носіна [124], М. Блажевич [27],
Ю. Петров [128], Ю. Хохлов [177], Ю. Тюлін [163], М. Друскін [61]); роботи,
присвячені

творчості

І. С. Баха,

Ф. Шопена,

К. Дебюссі,
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композиторів-мінімалістів (А. Швейцер [182], І. Белза [37], П. Поспєлов [137],
М. Двужильна [54], Н. Леонтьєва [103], S. Reich [205]).
Матеріалом дослідження є зразки музичної нотації різних історичних
періодів, приклади розшифровок генерал-басу та партименто в інструктивних
вправах та у Сонаті F-dur TWV 41:F2 для флейти та чембало Г. Ф. Телемана,
Прелюдія та фуга a-moll BWV 889 з II тому Добре темперованого клавіру
І. С. Баха; 24 Прелюдії ор. 28 Ф. Шопена як зразок класико-романтичного
стилю в усьому багатстві музичної мови; «Vermont counterpoint» та «Eight lines»
С. Райха як приклади однієї з нових технік сучасної композиції.
Наукова новизна одержаних результатів обумовлена трактуванням
віртуального як базового концепту музичної науки, що відповідає природі
музичного мистецтва, його реаліям – як тим, що склалися історично, так і
сформованим сучасною музичною практикою.
У дисертації вперше:


музикознавчий

концепт

«віртуальне»

подано

у

вигляді

структурованої понятійної системи, що складається з трьох елементів, котрі
відповідають

трьом

сферам

віртуального

в

музиці:

віртуальному

онтологічному, віртуальному технологічному (комп'ютерним практикам) та
віртуальному когнітивному (пов'язаному з освоєнням структури музичного
тексту);


історичні типи музичної нотації представлено як матричні

структури віртуального;


розроблено методику аналізу віртуального в музичному тексті;



запропоновано

терміни

«слуховий

інтелект»

та

«віртуальні

структури нотного тексту», виявлено умови виникнення і реалізації віртуальних
структур у текстах класичних (в широкому розумінні) зразків музичних творів.
Отримали подальший розвиток:
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уявлення про комп’ютерні технології, своєрідний «звуковий

кіберпростір» музичного мистецтва: їх представлено як елемент понятійної
системи віртуального;


базисне положення теорії музики про різнозмістовні рівні музичної

форми «фактура-синтаксис-композиція»;


музикознавчі розробки проблеми музичної образності: виникнення

асоціативно-образного плану твору представлено як результат дії комплексних
структур віртуального;


аналітичні

розвідки

віртуальних

структур

у

будові

творів

композиторів ХХ ст. завдяки аналізу композиційних ресурсів віртуального у
сучасній мінімалістичній формі.
Уточнено положення про віртуальну форму існування музичного твору.
Практичне значення дослідження. Матеріали дослідження можуть
стати

змістом

окремих

розділів

навчальних

дисциплін:

«Методологія

теоретичного музикознавства», «Методологія історичного музикознавства»,
«Аналіз музичних творів», «Музична інтерпретація» а також – «Методика
фортепіанного виконавства» для бакалаврів і магістрів вищих навчальних
музичних закладів України.
Публікації.

За

темою

дослідження

опубліковано

4

статті

в

спеціалізованих виданнях, затверджених МОН України, стаття у науковому
російському

періодичному

виданні

«Южно-Российский

музыкальный

альманах» – 2016 (3) №24.
Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох Розділів із
внутрішнім розподілом на підрозділи, Висновків та Списку використаних
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок основного тексту.
Списки використаних джерел включають 211 позицій, в тому числі 15
англійською, французькою, німецькою мовами.
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РОЗДІЛ 1. СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР КОНЦЕПТУ ВІРТУАЛЬНОГО В
МУЗИКОЗНАВЧОМУ
ДИСКУРСІ.
ШЛЯХИ
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
ЗНАЧЕНЬ

Для

сучасного

музикознавства

характерним

є

активне

освоєння

дослідницьких підходів інших наук. Широке використання в музикознавчих
роботах останніх десятиліть концепту «віртуальне», який вже набув великого
поширення в інших областях знання - інженерно-технологічній сфері,
філософії, психології, культурології [4; 41; 53; 56-58; 64; 73-74] - також є
відображенням інтердисциплінарних взаємодій.
У цьому ж руслі перебуває і наше дослідження. Термін «концепт»
запозичений нами з когнітивної лінгвістики, що вивчає закономірності, які
пов'язують ментальні процеси з мовними структурами [134, с. 86]. Серед
численних визначень концепту, розроблених в рамках цього наукового
напрямку, виділимо: «зміст словесного знаку, за яким стоїть поняття, що
відноситься до розумової, духовної, або матеріальної сфери існування людини»
[181, с. 603], «ментальна структура» [134, с. 87], «сукупність уявлень про
предмет або явище» [147], об'єктивовані в мові за допомогою імені - слова або
слів-репрезентантів. Тобто з погляду когнітивної лінгвістики, будь-яка мовна
одиниця (або послідовність таких) може розглядатися як ім'я концепту (як
приклади назвемо дослідження концептів «праця», «дім», «розум», «голос»,
«час», «gut»(в німецькій мові) та ін. [85; 29; 59; 94; 66; 146-147; 100]).
З представлених на даний момент у когнітивній лінгвістиці типологій
концептів методологічне значення для нас має поділ останніх на пізнавальні
(наукові) і художні, запропонований С. Аскольдовим [9]. Зі структурних
уявлень концепту важливими стали моделі В. Карасика [84, с. 39] з одного боку
та І. Стерніна / З. Попової - з іншого [136]. Перша виділяє в змісті концепту
понятійний, оцінковий і образний компоненти, друга - ядро і периферію.
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Понятійний шар концепту складається зі значень його імені і когнітивних
ознак, які виявляються при аналізі цих значень, розкривається у взаємодії з
іншими мовними структурами (див. [146; 148]).
Віртуальне музики ми вважаємо саме концептом, а не «категорією» або
«поняттям» (якими є, наприклад, стиль, жанр, форма) через відсутність
будь-якого єдиного, чітко окресленого і загальноприйнятого в музичній науці
плану змісту (про що піде мова далі), воно все ще залишається свого роду
«сутністю поза аналізом» (мовою оригіналу «неанализируемой сущностью»)
[97, с. 91]. Серед музикознавчих апробацій терміну «концепт» вкажемо на
роботи В. Марік, І. Ягодзинської, Г. Консона, Н. Петрусєвої [111; 188; 89 129].
В. Марік розглядає явища концепту та концептосфери в музиці на прикладі
«вічних образів» мистецтва, зокрема – образу Гамлета. І. Ягодзинська,
досліджуючи фреймові методики в музично-теоретичному аналізі, музичній
інтерпретації,

сприйнятті

музичного

твору,

його

образного

змісту,

співвідносить поняття фрейму і концепту. Г. Консон вивчає «етичний концепт»
І. Рижкіна у зв’язку з методом постструктуралістського аналізу. Н. Петрусєва
дефінує як «концепт культури» Нову музику (тобто музику ХХ ст.) [129, с. 13].
1.1 Концептосфера віртуального в музиці
Термін «концептосфера» також взятий нами з когнітивної лінгвістики в
значенні «сукупність концептів тієї чи іншої мови» [155], однак, якщо
дослідники-лінгвісти виділяють концептосфери національних мов, то ми
розглядаємо концепт «віртуальне» у концептосфері наукової мови сучасного
музикознавства.
В

сучасному

об'єктивується

через

музикознавчому
прикметник

дискурсі

концепт

«віртуальний»,

«віртуальне»

рідше -

іменник

масовій

культурі

«віртуальність», «віртуальне».
Слово

«віртуальний»

завдяки

закріпленому

в

словосполученню «віртуальна реальність» викликає асоціації в першу чергу з
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комп'ютерними технологіями. Однак у нього є й інше, філософське значення,
відоме ще з античності і Середньовіччя. Це значення виявляється частиною
історії музикознавства. Іоанн де Грохео в трактаті «De musika» пише: «І донині
серед всіх інструментів струнних, відомих нам, віела очевидно переважає. Бо,
як <…> душа окрім інших природних форм віртуально включає в себе
чотирикутник, трикутник і безліч малих чисел, так і віела віртуально містить у
собі інші інструменти» [198].
На сучасному етапі концепт віртуального застосовано в роботах
П. Булеза, Т. Дубравської, Н. Петрусєвої, О. Устинова, О. і В. Красноскулових,
А. Розума та Л. Чибірьова, І. Ракунової, А. Загайкевич, Г. Тараєвої,
М. Аркадьєва, М. Катунян, О. Смірнова, Н. Корихалової, Д. Терентьєва,
Є. Назайкінського, Д. Бахтізіної і Л. Мансурової, О. Бурської, І. Денисенко,
І. Котляревського, B. Zelli, L. K. Montanaro, S. P. Weber.
П.

Булез

першим

вводить

концепт

«віртуальний»

у

сучасний

музикознавчий дискурс, зокрема, в роботі «Мислити музику сьогодні».
Розмірковуючи про побудову великої форми, композитор називає такі
принципи: «homogénéité ou non de ses differentes composantes, causalité ou
isolation des divers instants, fixité ou relativité dans l'ordre de succession, <...>
virtualité ou réalité des relations formelles» - «однорідність або неоднорідність
окремих її компонентів, причинний зв'язок або ізоляція різних моментів,
стійкість або відносність в порядку слідування (розділів – Я. С.), <...>
віртуальність чи реальність формальних зв'язків (Тут і далі переклад цитат з
іноземних джерел наш - Я. С.)» [197, с. 26].
У зв'язку зі звуковисотною стороною музичної мови авангарду П. Булез
згадує «octave rèelle et octave virtuelle» (реальні і віртуальні октави або реальні і
віртуальні октавні відносини) [197, с. 48]. Реальні октави, або реальні октавні
відносини «s'etablissent de point a point dans contexte aux coordonèes homogenes,
coordonèes de durèes, principalement, mais, aussi bien, d'intensites ou de timbres»
(встановлюються від точки до точки в контексті однорідних координат,
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координати тривалості, в першу чергу, але, також, динаміки або тембру) і
«crèent un affaiblissement <...>, dans la succession des rapports sonores»
(створюють ослаблення в послідовності звукових відносин) [там само], і їх, на
думку композитора, потрібно уникати. «Віртуальні октави» - «віртуальні
октавні відносини» - виникають «si nous utilisons un complexe sonore - toujours a
l'intérieur d'un systeme coordonnees homogenes - comportant des frequences en
relation d'octaves, ou le multiples d'octave, avec les fréquences d'un autre complexe
sonore» (якщо ми використовуємо звуковий комплекс - завжди в однорідній
системі координат, - що містить частоти в відношеннях октави або декількох
октав з іншим звуковим комплексом) [197, с. 49]. З наведених композитором
нотних прикладів стає ясно, що мова йде в першому випадку про октавні
відношення між звуками, які так чи інакше виявляються аудиально або
візуально, а в другому - про такі інтервальні відносини (як вертикальні, так і
горизонтальні), в яких октава ретельно вуалюється, стаючи не тільки
непомітною для слуху, але й далеко не завжди доступною для виявлення
аналітичним шляхом у результаті практично повного руйнування октавних
сполучень між звуками [197, с. 48-51].
Говорячи про планування порядку застосування серій в структурі твору,
П. Булез використовує словосполучення «champs virtuels de fixite» - «віртуальні
поля нерухомості» [197, с. 125]. Останні виникають, за словами композитора,
якщо постійно розміщувати серії «в порядку: a, b, c, (a, b, і c - буквені
позначення трьох різних серій і, відповідно, трьох звукових комплексів Я. С.)». Це означатиме спрямованість «до тих самих послідовностей інтервалів,
тих самих рядів відношень», тільки продукування змін «у частоті повернення
даних елементів» [197, с. 125]. Йдеться, таким чином, про нерухомість в
розвитку, яка ввижається слухачеві при фактичній (принаймні формальній)
змінності матеріалу (використанні різних серій).
В аналітичному фрагменті, присвяченому техніці поліфонічного письма
А. Веберна у Другій кантаті, читаємо: «третій голос, альт, концентрує частково
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вертикально, частково горизонтально, запропоновану раніше фігуру; це важко
зрозуміти, бо деякі з його нот віртуальні (курсив наш - Я. С), такі що мають
більш ясне значення в інших партіях (ля-бемоль через приналежність скрипці
соло і ритмічній фігурі партії тенора не може бути розглянутий в першу чергу
як звук альта)» [197, с. 156].
Далі П. Булез уточнює, що в даному випадку розуміє під реальним або
віртуальним: «un objet, en général, est virtuel dans une structure donnee, lorsque
cette dernière est d'une prégnance plus faible que d'autres <...> cet objet est réel dans
la structure où la prégnance est la plus forte. Elargissons cette notion à des
ensembles, et nous définirons des structures virtuelles ou réelles, suivant la prégnance
de l'ensemble» - «об'єкт <...> є віртуальним в даній структурі, коли останній має
меншу значущість, ніж інші <... > цей елемент є реальним в структурі, де його
значущість більше. Розширимо цю концепцію на сукупності (об'єктів,
елементів - Я. С.) і визначимо віртуальні або реальні структури згідно зі
значущостю цих сукупностей» [197, с. 157].
Т. Дубравська пропонує застосовувати до серіїї у додекафонній музиці
термін «віртуальний шар композиції». Вона має на увазі «те що уявлялось
творцем під час побудови музичної композиції і може бути поновлене завдяки
аналізу, але у результаті виявилося завуальованим, пішло ―всередину‖» [62, с.
157]. У її ж нарисі, що присвячений поліфонічним прийомам письма у сучасній
музиці, знаходимо термін «серійний канон», «віртуальний канон», явище, що
згідно з автором, можна віднести до «віртуального шару композиції,
віртуального — у філософському значенні, тобто такого, що композитор
реально мислить» [159, с. 157].
У зв’язку з твором П. Булеза «Іімпровізація I на Маларме» Н. Петрусєва
відзначає: «Поліфонія, котра кидає густу тінь на вокальну монодію — це
своєрідна віртуальна структура, прозора оболонка, над якою працює
композитор» [129, c. 32].
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І. Ракунова в аналізі п’єси А. Загайкевич «Повітряна механіка» вказує на
те що мелодико-гармонічна схема останньої відображає ідею варіантності
чисел 1, 2, 3, даючи їм наступне трактування: «низ», «середина» і «верх», що
символічно являють собою «головний, терцевий і квінтовий тони умовного
тризвуку <...> у схемі виписано 27 варіантів таких квазітризвуків, кожен з яких
має умовний центр симетрії <...> ладове тяжіння <...> звуки, що спрямовані до
центру або ж від нього вписуються у віртуально-фундаментальну (курсив
наш – Я. С.) шкалу спектру даного щабля (Patch Work)» [143, c. 128].
Зауважимо, що композитор у власній схемі даного твору називає опорні тони
п’єси «віртуальним фундаментом». [143, с. 200].
О. Устінов у статті, присвяченій компьютерному моделюванню звукових
об’єктів, пише: «у процесі синтезу звуковий синтезаторний модуль отримує від
компьютера не лише постійні та відмінні від звичайних налаштувань
параметри, але й такі параметри, що динамічно змінюються, імітуючи дії
музиканта. Передбачити, як буде себе поводити такий віртуальний інструмент
практично неможливо» [165, c. 230].
І. Ракунова, описуючи численні композиторські рішення, пов’язані з
використанням комп’ютера згадує: 1. віртуальний «регулятор ковзання» алгоритмічну програму, винайдену К. Барлоу, яка здійснює швидкий перехід
від ―найвищої тональної визначеності і ритмічної ясності до повного хаосу і
зворотній рух» [143, с. 67]; 2. напрям «Live electronic», представники якого
мислять

електроніку

у

якості

«своєрідного

віртуального

музичного

інструмента» [143, с. 100], ще одного учасника концертної ситуації разом з
живими інструментами. 3. «віртуальні інструменти», контактні електронні
контролери, що керують звуковим синтезом у реальному часі через
трансформацію рухових чи будь-яких інших сигналів, отримуваних від артиста,
що ними оперує, у звуки з тими чи іншими тембровими, висотними,
динамічними характеристиками, у різноманітні звукові ефекти [143, с. 103];
4.віртуальні ансамблі — тріо, квартети, квінтети зібрані з фрагментів звучання
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«живого» кларнета в «електронній парті» п’єси А. Загайкевич Laborintus –
Exitus для кларнета з електронікою [143, с. 148].
«Віртуальні інструменти» — як і у попередньому тексті — електронний
аналог «живих» інструментів згадують також А. Розум і Л. Чибірьов у статті
присвяченій моделюванню музичної творчості [145].
Це словосполучення також знайшло широке розповсюдження у текстах
практичного значення зі сфери комп’ютерного моделювання і обробки звуку,
звукорежисури. Воно позначає електронні моделі звучання акустичних
музичних інструментів, імітації звукових ефектів отриманих за допомогою
аналогових пристроїв звукового синтезу і будь-яке програмне забезпечення, що
призначається для роботи зі звуком (див., наприклад, [190; 208; 209]).
У продовження теми електронної музики наведемо композиторський
коментар до п’єси «Invisible» Ж.-К. Ріссе для сопрано і аудіозапису,
процитований у роботі L. K. Montanaro про виконання музики для голосу і
електроніки: «Sonic transformations bring the voice in a fictitious, virtual acoustics,
which is not the audible trace of mechanical vibrations in a material world. Resorting
to digital synthesis and processing permits to implement immaterial processes, to
produce illusory bells, gongs and voices» (Звукові перетворення переносять голос
у фіктивну віртуальну акустику, котра не є чутним слідом механічних вібрацій
у матеріальному світі. Користуючись звуковим синтезом і обробкою, можна
здійснювати нематеріальні процеси, відтворювати ілюзорні дзвони, гонги,
голоси) [цит. по: 203, c. 82]. У цьому ж значенні Ж.-К. Ріссе використовує
термін «віртуальний» для опису іншого свого твору для того ж складу –
«L’Autre Face» [203, c. 83].
Аналогічне трактування віртуального зустрічаємо у роботі Bijan Zelli
«Reale und virtuelle Räume in der Computermusik: «Während die variationsreichen
virtuellen Räume dem Komponisten die Tür zur abstrakten Welt öffnen, schien die
Simulation eines bekannten Raumes zu real und fantasielos» (Тимчасом, як усе
багатство варіантів віртуальних просторів відчиняє композитору двері у
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абстрактний світ, симуляція відомих просторів видається надто реальною і
позбавленою фантазії) [211, c. 26].
Розвиткові музичного слуху і пам’яті за допомогою спеціальної
комп’ютерної програми присвячена стаття О. і В. Красноскулових ―Віртуальні
доріжки музичного слуху: проект ІРМУС (Інтерактивний розвиток музичного
слуху). На думку авторів, музично-слухові навички формуються шляхом
утворення «стійких каналів передачі нейронної інформації‖ - непомітних для
ока, але реальних — таких собі ―віртуальних доріжок‖» [95, с. 490]. Під
«віртуальними доріжками» автори також розуміють тренінги слуху за
допомогою комп’ютера (див. далі [95, c. 491-503]).
О. Смірнов у зв’язку з формуванням звукових структур в акусматиці
зачіпає особливості психології сприйняття музики. «Мозок» - згідно з
автором – «постійно порівнює звукову інформацію із ―записаними‖ у процесі
навчання звуковими образами. Порівнюючи отримані поєднання звукових
потоків з наявними образами <…> у випадку неповного збігу додає їм якісь
особливі властивості (наприклад, призначає віртуальну висоту тону, як у
звучанні дзвонів)» [159, с. 520].
М.Аркадьєв відзначає, що «уся часова структура музики являє собою
певну віртуальність, яка лише має шанс на буття» [6, с. 158].
М. Катунян вживає ім’я концепту віртуального, характеризуючи такі
явища сучасної музичної культури як хепенінг, мультимедіа, акція, ігрова
структура. Вони, на думку автора, перебувають на межі «віртуального і
реального» [87, с. 294], на зламі двох естетик, двох реальностей: віртуальної та
онтологічної» [87с. 297], оскільки стирають межі між життям і мистецтвом.
Згідно з М.Катунян «акція - проект, котрому надано значення, що лежить за
межами віртуального (тут - тільки художнього) сенсу» [87, с. 305].
Г. Тараєва, описуючи процес художньої комунікації в умовах сучасного
суспільства, вказує на проблемну ситуацію, пов’язану з тим, що, з одного боку,
музика як акустичний феномен отримує як ніколи надійний спосіб фіксації за
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допомогою звукозапису, але, з іншого боку, музика, зафіксована на
електронних носіях виявляється не затребуваною широкими верствами
суспільства. «І якщо на початку XX століття» — пише музикознавець —
«філософи дискутували проблему онтологічного, або, як би ми зараз сказали,
―віртуального‖ буття музичного

твору, то

сьогодні класична музика

відображена у своїй живій акустичній реальності у виконанні абсолютно
конкретних артистів» [157, с. 134]. «Музичні культури минулого» - читаємо
далі – «для значної частини суспільства перестають бути інформаційними»
<…> «Сенс, що транслюються текстами, які довгий час вважалися духовно
цінними <…> розвіюється у просторі культури. <…> Тоді знову виникає новий
поворот теми, пов’язаний з зафіксованим звучанням тексту, звуковим записом
твору. Він комунікує, що називається, ―віртуально‖, тобто являє собою
потенційний комунікативний об’єкт» [157, с. 134-135].
Згідно з Н. Корихаловою, віртуальну форму існування музичного твору
становить «сукупність виконавських реалізацій твору, що вже відбулися,
пам'ять про які відклалася, зберігається в суспільній свідомості» [92, с. 148].
Д. Терентьєв,

розглядаючи

феномен

музичного

твору

в

історико-еволюційному аспекті зазначає, що в музичній практиці ХХ ст.
«твори, що становлять область так званої ―серйозної‖ музики втрачають
конкретність своєї віртуальної форми <...> в той же час інші види музикування
перебувають на шляху уточнення цієї форми, приведення її до якогось
―спільного знаменника‖» [160, с. 24].
Д. Бахтізіна і Л. Мансурова вказують на віртуальність буття музики, що
розкривається в процесі її становлення в звучанні і являє собою єдність «буття і
небуття, дискретності і континуальності», однакову присутність в ній і
«наявної» форми буття, і такої, що «має «бути» [23].
Є. Назайкінський в зв'язку з новими особливостями існування жанрів
репрезентованої музики (мовою оригіналу - «преподносимой музыки») [120] в
ХХ ст., пов'язаними з винаходом звукозапису і - в результаті – відривом
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класичних музичних жанрів від концертної практики, в умовах якої вони
народилися, вказує: «комунікаційний <…> ланцюжок стає тепер ―віртуальною
реальністю‖ і для того, хто створює нотний текст, і для того, хто його реалізує в
звуках, і для слухачів, що сприймають звучання за допомогою технічних
пристроїв. Десь за порогом ясного усвідомлення кожного з них продовжує
жити привид уявного тріо ―композитор-виконавець-слухач‖, яке перебуває у
дещо невизначеній віртуальній обстановці» [120, с. 129]. Далі музикознавець
пропонує термін «віртуальні жанри», який, на його думку, найбільш повно
відображає суть цієї нової форми їх буття [120, с. 134].
Згідно з О. Бурською, трактування музики як специфічної форми
освоєння дійсності «зумовлює розширення змістових меж процесу музичного
навчання, залучення до предметного кола музичного пізнання її віртуальніх
вимірів» [36]. Далі автор також вказує, що «внутрішнє моделювання музики у
змісті свідомості виходить далеко за межі лише слухової уяви.<…> Для свого
збагачення, насичення змістом слухові уявлення шукають підтримки на
ірраціональному рівні свідомості, використовуючи різномодальні асоціації.
Діапазон їх коливається від абсолютно ―віртуальних‖ до конкретнообразних.
Якщо до перших можна віднести уявлення музичної фактури, її тембрових і
динамічних розшарувань, то до останніх належать, скажімо, уявлення
клавіатури, клавіатурна топографія ―технічного фразування‖ (Ф. Бузоні)
фактури, аплікатурно-клавіатурні схеми, проекція фортепіанної фактури на
клавіатуру інструмента у вигляді геометрично подібних відстаней між
клавішами-звуками тощо»[36].
І. Денісенко у зв'язку з фактурними програмами у Прелюдіях К. Дебюссі
зазначає

«пріоритет

щільнісно-звукових

процесів

у

фактурі

над

її

віртуально-часовим, причинно-наслідковим гармонічним опосередкуванням
[58, c. 82], а далі вказує на те, що «в ―La Cathédrale engloutie‖ кварто-квінтові
акорди вступають в ритміко-агогічні відносини, що сприяють виділенню їх
звучань. Вони являють собою часові точки, де час звучання стає реальним, а не
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включаються в віртуальний час функціонально-гармонічних тяжінь (1-4 тт.)»
[58, c. 83].
У дисертаційному дослідженні Stephen Paul Weber, присвяченому
принципам організації фортепіанних етюдів XX-XX вв. читаємо: «a vast array of
techniques have been addressed by nineteenth- and twentieth-century composers of
etudes. The present-day pianist can virtually (тут і далі курсив наш - Я. С.) choose
an aspect of his or her technique to develop, and <...> find a suitable etude in which
to study the issue. Many facets of piano technique have been explored by so many
composers that the pianist may even choose a specific stylistic context in which to
study the problem at hand» [210, с. 2] (композиторами етюдів дев'ятнадцятого і
двадцятого століття був розглянутий широкий спектр технік. Сучасний піаніст
може фактично вибрати аспект своєї техніки для розробки і <...> знайти
потрібний етюд для вивчення проблеми. Багато аспектів фортепіанної техніки
були досліджені стількома композиторами, що піаніст може навіть вибрати
певний стилістичний контекст, в якому вивчається проблема).
І. А. Котляревський у зв'язку з парадигматичними аспектами розвитку
понятійного

апарату

«систематизувати

музикознавства

загальні

вказує,

властивості

і

що

останній

відносини

дозволяє

різних

явищ

феноменального і ноуменального порядків,« вихідним моментом яких виступає
певний віртуальний об'єкт, який несуперечливо входить в їх множинність »[93,
с. 32].
З наведених фрагментів «вираховується» ряд ознак, що характеризують
стан

концепту

«віртуальне»

в

сучасному

музикознавстві.

Назвемо

і

розшифруємо їх.
Тотальність поширення, всеосяжність.
Концепт віртуального є частиною концептосфери музикознавчої мови не
тільки на пострадянському просторі, а й у роботах європейських і
американських авторів.
Він знаходить вербальне вираження:
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•

в текстах, що належать різним царинам музичної науки: сфері

комп'ютерних музичних технологій, теоретичного музикознавства, філософії
мистецтва і теорії музичного виконавства, інтерпретації;
•

у зв'язку з найрізноманітнішою проблематикою і її аспектами:

1. комп'ютерним моделюванням звукових об'єктів: інструментальних
тембрів, звукових образів простору, ефектів виконавської експресії, ширше створенням і сприйняттям електронної музики; комп'ютерними технологіями в
музичній освіті (О. Устинова, І. Ракунової, B. Zelli, О. і В. Красноскулових та
ін.);
2.

музичною

комунікацією

в

умовах

сучасного

інформаційного

суспільства (Г. Тараєва);
3. онтологією музики (Н. Корихалова, Д. Терентьєв, Д. Бахтізіна,
Л. Мансурова);
4. проблемою побутування музичних жанрів на сучасному етапі
(Є. Назайкінський);
5.

особливостями

фактурної

організації

фортепіанної

музики

(І. Денісенко);
6. проблемами сучасної музики: композиторської техніки (в тому числі
поліфонічного письма) - у П. Булеза, Т. Дубравської, Н. Петрусєвої,
специфікою деяких явищ музичної культури ХХ-ХХІ ст. (таких як, зокрема,
хепенінг, ігрова структура, акція) - у М. Катунян;
7. виконавським процесом: освоєнням музичного тексту в його
технічному,

стилістичному,

емоційно-образному

планах

(О.

Бурська,

S. P. Weber).
Незважаючи на широту розповсюдження концепту віртуального в
сучасному

музикознавстві,

його

буття

відрізняє

фрагментарність,

дискретність.
Вона

виявляється,

по-перше,

в

кількісному

відношенні.

Лексеми-репрезентанти концепту часто лише точково «висвічуються» в текстах
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різних авторів, різної, нерідко досить далекою тематики (наприклад, в статтях
Г. Тараєвої, І. Денісенко, О. і В. Красноскулових - 2 найменування, статтях
О. Устінова - 1, книзі М. Аркадьєва - 1 , дисертаціях L. K. Montanaro - 3 і S.
P. Weber - 1 і т. д.).
Фрагментарність як властивість буття концепту віртуального в сучасному
музикознавстві виявляється і на якісному рівні: лексеми концепту частіше за все
не є трансляторами основної наукової ідеї.
Ця якість побутування концепту віртуального стає особливо помітною на
тлі численних робіт в області філософії, психології, культурології, в яких ім’я
концепту грає ключову роль і обов'язково присутнє в формулюванні предмета
дослідження (див. [4; 41; 52-53; 73-74; 81]).
Винятком є роботи П. Булеза, Т. Дубравської, Н. Корихалової,
Д. Терентьєва, Є. Назайкінського, B. Zelli, де лексеми концепту «віртуальне»,
стають невід'ємною частиною наукової днфініції (або формулювання предмета
дослідження) і набувають значення важливих або навіть стрижневих елементів
викладу музикознавчих концепцій.
Така рухома роль концепту віртуального, постійний перехід «з рельєфу в
фон» і навпаки дозволяє нам визначити ще одну його властивість поліфункційність.
Так, в згаданих вище роботах, де концепт віртуального є свого роду
«рельєфом», виділимо кілька функцій:
1. Змістотворча. Згідно І. С. Череповою, «ключовим концептом може
вважатися концепт, якщо він входить до <…> згортки змісту цілого тексту /
фрагмента тексту і реалізується при формулюванні цього змісту» [178, с. 160].
Саме це спостерігаємо в статтях Т. Дубравської, М Катунян, О. і
В. Красноскулових, дисертації B. Zelli, розділі посібника Є. Назайкінського
«Стиль і жанр в музиці», розділі книги Н. Корихалової «Інтерпретація музики»,
присвяченому онтології музичного твору.
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2.

Функція

побудови

лінії

рефлексії

автора

(формулювання

О. Бузальскої [35, с. 80]) - у Т. Дубравської, Є. Назайкінського, B. Zelli.
3. Функція «формування структурного компонента тексту» (за
О. Бузальскою [35, с. 78]) - зокрема, назви статті, дисертації або глави книги,
що актуалізує для читача тему дослідження - у Т. Дубравської, О. і
В. Красноскулових, М. Катунян, Є . Назайкінського, B. Zelli - і підсумкової тези
цілого тексту або його фрагмента - у Т. Дубравської, Є. Назайкінського,
Н. Корихалової.
4. Термінотворча. Ключові слова-репрезентанти концепту, як вже було
сказано, входять до складу важливих або навіть ключових для згаданих
досліджень термінологічних конструкцій: «віртуальні формальні відносини»,
«віртуальні поля нерухомості», «віртуальні структури» П. Булеза, «віртуальний
шар композиції», «віртуальний канон» Т. Дубравської, «віртуальні жанри»
Є. Назайкінського,

«віртуальна

форма

існування

музичного

твору»

Н. Корихалової.
У наукових текстах, де концепт віртуального є скоріше «фоновим
компонентом»,

його

ім'я

виконує,

по-перше,

функцію

формування

інформаційної густини текстової тканини [35, с. 78], по-друге - допоміжного
епітета,

додаткової

характеристики

(наприклад,

«віртуально-фундаментальна шкала спектру» у І. Ракунової, «віртуальночасове», що цілком може бути замінненим на quasi-часове, у І. Денисенко та
ін.), рідше отримує термінологічне значення (як, наприклад, словосполучення
«віртуальні інструменти», що використовується у зв'язку з електронною
музикою і комп'ютерною обробкою звуку).
Нарешті, ключове слово-репрезентант (ім'я) концепту «віртуальне»
виступає в музикознавчих текстах і як метафора. Наприклад, словосполучення
«віртуальна реальність», що викликає асоціації в першу чергу з неіснуючими
об'єктами, змодельованими комп'ютером, у Є. Назайкінського (див. цитований
вище фрагмент) вжито, таким чином, в переносному сенсі. Воно покликане
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підкреслити ілюзорність існування комунікативної триади «композиторвиконавець-слухач» в умовах масового поширення музики за допомогою
звукозапису.
В деякій мірі метафоричним є і висловлювання М. Аркадьєва про часову
структуру музичного твору, що «є певною віртуальністю».
У Г. Тараєвої і у О. Бурської, О. і В. Красноскулових, І. Ракунової слово
«віртуальне» взято в лапки, що також вказує на певніше метафоричне, ніж на
термінологічне вживання.
Відзначимо, що словосполучення «віртуальні інструменти», яке постає у
роботі І. Ракунової як частково метафорична, частково термінологічна
конструкція, на сьогоднішній день набуло статусу загальноприйнятого
технічного терміну у сфері електронної музики.
Зауважимо також, що навіть в межах одного тексту може відбуватися
переосмислення функції концепту: наприклад, у Є. Назайкинського має місце
свого роду «модуляція» від метафоричного до термінологічного значення
віртуального.
Наступною ознакою є розмитість, невизначеність понятійного шару,
що виявляється в наступному:
1. багатозначності імені концепту;
2. множинності когнітивних ознак;
3.невизначеності

смислових

співвідношень

з

іншими

одиницями

музикознавчого дискурсу.
Розшифруємо кожне з трьох положень.
Вивчення
«віртуальне»

музикознавчих
показує,

що

текстів,
його

що

ключові

використовують

концепт

слова-репрезентанти

є

полісемантичними, внаслідок чого виникає цілий конгломерат різноманітних
значень, на формування яких впливає, в тому числі, і контекст тієї чи іншої
наукової проблематики. Ми, ґрунтуючись на досліджених нами текстах,
виділимо наступні смислові ракурси:
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1. а) приховане / приховано присутнє; б) завуальоване / зняте / те, що
практично перестало існувати (у П. Булеза, Т. Дубравської, Н. Петрусєвої,
О. Бурської);
2. менш значуще (менш значущий, другорядний елемент певної
структури) - у П. Булеза;
3. технічно змодельований об'єкт, що імітує властивості реального (в
роботах О. Устинова, B. Zelli);
4. технічно створена ілюзія неіснуючого, синонім фіктивного, уявного (у
Ж.-К. Ріссе, B. Zelli);
5. можливе / потенційне (Г. Тараєва, М. Аркадьєв);
6. те, що реально мислиться (у Т. Дубравської) / невидиме, але реально
існуюче (О. і В. Красноскулови);
7. інтерсуб'єктивна реальність, щось, що існує в сукупності уявлень
(Н. Корихалова, Д. Терентьєв);
8. видаване / уявне / створене свідомістю (О. Смірнов);
9. абстрактне / уявне (О. Бурська);
10. умовна реальність художнього твору (М. Катунян);
11. фактичне – в англомовному музикознавстві (S. P. Weber), оскільки в
англійській мові слово virtual має два протилежних значення: як фактичний, так
і уявний.
При цьому різні значення нерідко зустрічаються в межах одного тексту.
Наприклад, «віртуальне» виступає в значеннях як уявного, ілюзорного, так і
фактичного в роботі L. K. Montanaro.
Нерідко одне найменування концепту несе в собі кілька значень, що
накладаються одне на одне. Наприклад, в словосполученні «віртуальнофундаментальна шкала спектру» у І. Ракунової, перетинаються значення
технічно

змодельованого

і

прихованого,

але

такого,

що

мислиться

композитором (друге близьке до значення терміну Т. Дубравської «віртуальний
шар композиції»). Причому «комп'ютерний» ракурс розуміння пов'язаний з
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особливостями компонування твору, про який пише музикознавець: висоти, які
стали звуковим матеріалом кожного з розділів, виведені програмою PutchWork
зі спектру центральних тонів-устоїв [143].
У О. Бурської «віртуальні асоціації» характеризуються одночасно як
абстрактні (через протиставлення конкретно-образним) і уявні («уявлення
фактури та її <...> розшарувань» [36]).
У деяких авторів зустрічаємо як різні значення різних найменувань
концепту, так і перетин декількох смислових планів в одній номінації. Так, у
П. Булеза, за його власним визначенням, віртуальне - менш значуще в структурі
цілого. Однак цю дефініцію композитор дає далеко не відразу, що залишає
простір для розуміння віртуального в попередніх найменуваннях концепту
(«віртуальність формальних зв'язків» [197, с. 26], «віртуальні октави» [197,
с. 48-51]) і як уявного, знятого, ніби неіснуючого. У О. Бурської «віртуальні
виміри» музики [36] розуміються і як приховані (ті, що ховаються за нотними
знаками і їх відтворенням), і уявні (припущені, пережиті в уяві): мова,
очевидно, йде про те, що прийнято називати духовним, емоційно-образним
змістом твору.
З якості багатозначності логічно випливає якість множинності
когнітивних ознак концепту. Так, серед когнітивних ознак віртуального в
музиці - ілюзія (нереальне, нематеріальне), можливість, прихований об'єкт
(приховане), реальне, структура, функція, якість, стан, буття, модель
(комп'ютерна). Як бачимо, ознакова структура концепту віртуального включає
в себе навіть протилежні ознаки — нереальність-реальність.
Невизначеність понятійного шару концепту віртуального проявляється і в
неспіввіднесеності останнього з іншими одиницями музикознавчого дискурсу.
Так, наприклад, віртуальне або виступає синонімом онтологічного (у
Г. Тараєвої), або, навпаки, протиставляється йому (у М. Катунян). У
невизначених відносинах віртуальне перебуває і з категоріями ідеального та
матеріального - воно часто вживається в одному ряду з ними, без
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протиставлення або ототожнення. Подібностей або відмінностей у смисловому
наповненні концепту віртуального і згаданих категорій не виявлено.
Недостатньо проявленим є співвідношення віртуального з реальним: воно або
чітко йому протиставляється (у М. Катунян), або, навпаки, включає в себе як
одну з ознак (у Т. Дубравської, О. і В. Красноскулових).
Віртуальне також вживається в одному ряду з потенційним, виступаючи
як синонім останнього (у Г. Тараєвої) або відділяючись від нього (у
Н. Корихалової).
Суб'єктивність.

У

зв'язку

з

виявленими

нами

якостями

поліфункциональності і багатозначності логічним видається висновок про
індивідуальність трактування концепту віртуального кожним з авторів і,
відповідно, про його суб'єктивність. Суб'єктивним є розуміння кожним з
музикознавців як смислового змісту концепту, так і його функцій.
Оцінковість.

Концепт

«віртуальне»

в

музикознавстві

має

крім

понятійного шару також і оцінковий, який «вираховується» з контексту тієї чи
іншої музикознавчої проблематики. Наприклад, поява концепту віртуального в
метафоричній і термінологічній конструкціях у Є. Назайкінського пов'язана,
незважаючи на деякі вказані автором «плюси» «третьої форми буття музичних
жанрів», скоріше, з негативною оцінкою процесів, що відбуваються в сучасній
музичній практиці. Оскільки, як зазначає музикознавець, повсюдне поширення
музики за допомогою звукозапису призвело до того, що «час суцільного,
безперервного, зацікавленого слухання найчастіше виявляється набагато
меншим, ніж у концертному залі» [120, с. 134].
Певніше негативною бачиться і оцінка проблеми, в контекст якої поміщає
концепт віртуального Г. Тараєва. Нагадаємо, що йдеться про несприйняття
більшістю сучасної публіки художньої інформації, що передається мовою
академічної музики [157].
Навпаки, О. і В. Красноскулови бачать у віртуальних комп'ютерних
практиках досить ефективний засіб тренування музичного слуху і один зі

39

способів підвищення рівня музичної освіти, що створює позитивні конотації
навколо концепту віртуального.
Неструктурованість. Структура концепту віртуального у музикознавчій
мові не піддається однозначному визначенню і поділу на ясно виражені
елементи. Так, наприклад, якщо застосувати до неї модель концепту
В. Карасика, що включає понятійний, оцінковий і образний шари, то
виявляється, що перший з них має не дуже чіткі обриси, а інші ніби «позначені
пунктиром» та проявляються лише в одиничних випадках: згадаємо про
негативні і позитивні контексти у Є. Назайкінського, Г. Тараєвої, О. і
В. Красноскулових, про метафоричність у Є. Назайкінського, Г. Тараєвої,
М. Аркадьєва, О. Бурської.
Опис структури концепту в термінах ядра і периферії також не в повній
мірі можна застосувати до концепту «віртуальне» в музикознавстві. Ядро
концепту дослідники визначають або як одне головне, основоположне значення
(вихідний, найбільш яскравий образ), іноді ядро виводиться за допомогою
кількісних вимірювань, процентних відношень, що показують яке значення
зустрічається частіше (докладніше див. [80]). Однак у концепту віртуального в
музикознавчому дискурсі відсутнє будь-яке єдине значення, що підкорює і
організує всі інші: всі його смислові нахили рівноправні. Якщо спробувати
визначити ядро за кількісними показниками, то в цій якості можливо уявити
групу значень, пов'язаних з комп'ютерними практиками. Однак і ця сфера
внутрішньо неоднорідна. Так, наприклад, словосполучення «віртуальний
інструмент» має в текстах відповідної тематики кілька смислових ракурсів:
1. додаткове джерело звуку, що застосовується на сцені разом із з «живим»
виконавцем; 2. цифрова модель звучання акустичних інструментів або
електронних синтезаторів; 3. програмне забезпечення для обробки звуку;
4. програмні засоби, що імітують дії виконавця. Тобто, навіть з такої позиції
ядро концепту віртуального бачиться не повністю сформованим.
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Нетиповість. У зв’язку з відсутністю чітко вираженої внутрішньої
структури концепт віртуального складно віднести до жодного з відомих у
когнітивній лінгвістиці типів за морфологічною ознакою. Більш дієвим
виявляється застосування типології С. Аскольдова, що розрізняє наукові і
художні концепти. Однак і в цьому випадку можемо побачити, що, незважаючи
на присутність в наукових текстах, концепт «віртуальне» не є науковим
концептом в чистому вигляді, оскільки включає в себе емотивно-оцінкові
компоненти,

властиві

Суб'єктивність,

що

використовуються

швидше

художнім

виявляється
в

навіть

термінологічному

концептам,

тоді,

коли

значенні,

ніж

науковим.

лексеми

також

не

концепту
є

цілком

притаманною для наукового концепту, так само як і метафоричність.
Тобто, концепт віртуального в музикознавстві являє собою своєрідний
проміжний тип, який поєднує риси наукового і художнього, метафоричного
концептів, перебуває ніби між метафорою і науковим поняттям.
На основі описаних нами ознак, що характеризують умови побутування
концепту віртуального в музикознавчому дискурсі, можемо зробити висновок
про те, що в сучасному музикознавстві відсутні сформовані, усталені,
систематизовані наукові уявлення про віртуальне музики. Воно ще жодного
разу не стало об'єктом спеціального вивчення, незважаючи на те, що музика
серед різних видів мистецтв найбільшою мірою пов'язана з віртуальним, про
що свідчить, зокрема, широта розповсюдження концепту віртуального у всіх
сферах музичної науки. Як ми встигли переконатися, крім комп'ютерних
музичних практик «віртуальними» є і онтологія музичного твору (про що
розмірковують Н. Корихалова, Д. Терентьєв та ін.) - саме внаслідок ефірної
природи матеріалу, з якого він «зроблений» (на що звертає увагу
Є. Назайкінський [117, с. 5]), і структурні елементи музичної композиції - серія,
серійний

канон,

інтервальні

і

формальні

відношення

(у

П. Булеза,

Т. Дубравської, Н. Петрусєвої), і «третя форма буття музичних жанрів»
(Є. Назайкінський), і виконавські уявлення музичної фактури, і образно-
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асоціативний шар музики; неповнота нотного вираження звучання на всіх
історичних етапах розробки нотнографічних матриць [14; 126; 202], взаємодія
звуку і смислу, обумовлена невичерпністю рецепційних контекстів - все
наповнене діалектичним диханням віртуального.
Таким чином, на теоретичному осмисленні концепту віртуального
наполягає вся сукупність реалій музичного мистецтва - як тих, що були
сформовані в ході його історичного розвитку, так і тих, які виникли в сучасній
музичній практиці, - нарешті - сама його сутність.
Подальшим завданням нашого дослідження бачиться наукова побудова
концепту, моделювання його структури у вигляді понятійної системи музичної
науки.
I.2 Наукова побудова концепту: три елементи понятійної системи
Для побудови концепту віртуального і розвитку його до рівня
повноцінної понятійної системи, на наш погляд, є необхідним:
1. визначити одне основне значення імені концепту, що найбільше
відповідає природі музичного мистецтва;
2. виділити основні сфери застосування концепту за принципом
спільності контекстів тієї чи іншої музикознавчої проблематики, які, на наш
погляд, повинні стати елементами понятійної системи віртуального в музиці;
3. структурувати зміст концепту навколо обраного стрижневого
значення і відповідно до виділених сфер застосування;
4. розвинути його операціональний потенціал в рамках цих сфер шляхом
узагальнення і уточнення вже наявних у музикознавстві уявлень про віртуальне
і виявлення нових відгалужень останнього.
Основоположним для музичної науки, на наш погляд, є таке розуміння
віртуального.
Віртуальне - від латинського virtus (пізніше – virtualis) - можливе,
потенційне. Разом з тим віртуальне - не просто можливе, але сила, звитяга,
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тобто щось, що може створити, здатне до дії. Віртуальне є те, що не існує в
актуальному (фізичному) світі, воно приховане (або уявне), але здатне
проявитися за певних умов. Саме в такому значенні починається розробка
концепту в XIII ст., пов'язана з ім'ям Фоми Аквінского. За висловом філософа,
«після руйнування сполучення душі й тіла потенції другого роду, що складають
початок відправлень чуттєвої та вегетативної часток душі не можуть
зберігатися, але залишаються в душі віртуально, як у своєму першоджерелі або
корені» [33]. Тут виникає паралель з трактуванням віртуального Іоаном
де Грохео.
Пізніше віртуальне в значенні потенційної енергії, сили зустрічається у
Миколи Кузанського. «Потім», - пише філософ – «розумним оком я бачу, що те
ж саме дерево перебувало у своєму насінні не так, як я зараз його розглядаю, а
віртуально; я звертаю увагу на дивовижну силу того насіння, в якому було
цілком укладено <…> це дерево» [123, с. 12-13].
При цьому опозиція можливості-дійсності походить ще від філософії
Аристотеля, а смисловий ракурс, пов'язаний із силою, звитягою - від
давньоримської етики (словом virtus римляни позначали чесноту, що
поєднувала «військову мужність з ревним виконанням громадянського
обов'язку» [52, с.14]). Словом virtus римляни нерідко перекладали грецьке
αρετή, яке означало «чесноту». «Чеснота» для грека є «вправність, відповідність
даної речі її природі та призначенню» [30, с.308]. Це друге значення стає
актуальним і для Середньовіччя, Ренесансу. У Августіна Блаженного чеснота –
це настрій духу відповідно до його «природного місця» - Бога [110, с.323-324].
Згідно з О. Горинським, чеснота в середньовічній культурі - це «свобода від
сторонніх домішок, якою досягається якість виконання; <...> здатність
виконувати призначення, мати точно задану функцію, або, стосовно до людини,
«щаслива повнота людського буття» [52, с.15]. З таким розумінням змикається і
середньовічне ж nuditas virtualis - символ післясповідальної невинності
«очищена від гріха нагота як наближення до належного - вивільненої і
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розкритої природи Сина людського» [52, с.15]. Трактування virtus як
відповідності речі або істоти своїй природі, завдяки чому вона може
виконувати своє призначення, знаходимо і у Лоренцо Бала: «чеснота лікаря знаходити причини хвороб», башмачника - «брати до уваги форму ноги» [13,
с.327]. Згідно з Данте, «Всіляка річ має virtu <…> що відповідає її природі, в
силу чого вона робить те, для чого призначена» [26, с.18].
На початку XVI століття з'являється термін virtualis - нова, хоча і близька
за

значенням,

модифікація

ранньосередньовічного

virtus,

що

означає

«можливе». В такому смисловому ракурсі цей термін стає особливо
затребуваним, увійшовши до понятійного апарату другої схоластики. Він
розшифровується в межах цього напряму філософської думки навіть трохи
ширше, ніж просто «можливе». У передмові до статті Ж. Дельоза «Актуальне і
віртуальне» Ю. Подорога пише: «може здатися, що слово virtualis не означало
нічого, крім чистої можливості, потенції, що підлягає здійсненню в акті <...>
проте, опозиція віртуального-актуального вже не могла лише дублювати
опозицію можливого-актуального, яка панувала ще з часів Аристотеля.
Віртуальне в схоластичному розумінні - це щось ідеальне, наприклад, Бог віртуальний, але це, звичайно, не означає, що він можливий - він є в повній мірі
реальним» [55].
Зазначені тлумачення віртуального перегукується з трактуванням
М. Аркадьєва, Г. Тараевої і Т. Адорно.
У філософії Нового часу, згідно з Р. Дунаєвим, «суперечка про
існування віртуальної реальності триває в роботах Дж. Бруно, Т. Гоббса,
Д. Дідро, Ф. Бекона і переходить в іншу площину. Наукова картина світу
проголошує єдину реальність світу земного. При цьому віртуальне зберігає своє
енергійне значення, але стає приналежністю природи» [64]. Але в той же час
розумінню світу і буття як єдиного протистоїть безпосередньо пов'язана з ідеєю
віртуальності позиція «множинності буття, що йде з часів античності і
продовжується в роботах Г Лейбніца, Б Спінози, А Бергсона і Ф Ніцше» [64].
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У контексті сучасної культури віртуальне має багатий семантичний
спектр, що об'єктивується в одиницях природної мови, науковій термінології,
філософських дефініціях. Ці значення ми умовно розділимо на наступні групи.
1. Інженерно-технологічні, інформаційно-технологічні значення:
•

об'єкт, що існує в комп'ютерних умовах / непостійний, динамічний

комп'ютерний об'єкт / діяльність, що реалізується за допомогою Інтернету /
комп'ютерна модель дійсності, яка дозволяє виконувати будь-які дії,
спостерігати за чимось, імітація реальної обстановки, що застосовується в
навчальних цілях [42; 43];
•

«віртуальні частинки» - а) «елементарні частинки в проміжних <…>

станах, існуванням яких в квантовій механіці пояснюють взаємодії і
перетворення частинок» [44]; б) «цілком реальні, об'єктивно існуючі частинки,
але ті, що існують тільки в процесах взаємодії одних дійсних частинок з
іншими» [52];
•

віртуальні (можливі) переміщення, застосовані для виведення умов

рівноваги простих машин, завдяки яким виявилося можливим складання
рівнянь статики та дифференціальних рівнянь динаміки (відомі ще в механіці
XVI ст. [28]);
•

«віртуальна відстань» - «уявна відстань між двома ж.-д. станціями,

що дорівнює такій відстані рівним і прямим шляхом, на проходження якого
витрачається стільки ж часу або палива, скільки й на проходження дійсного
шляху між станціями» [45];
•

«віртуальна температура» - «температура, яку мало б при даному

тиску сухе повітря тієї ж густини, що і дане вологе повітря» [44].
Віртуальне як комп'ютерна, техногенна реальність отримує філософське
осмислення у Ж. Бодрійяра. На думку філософа, віртуальність - це
гіперреальність, «яка, виявляючись абсолютно гомогенізованою, ―цифровою‖»,
―операціональною‖, в силу своєї досконалості, своєї контрольованості і своєї
несуперечності замінює все інше» [30, с.30]; «Те, що йде на зміну реальному і
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знаменує собою його остаточне руйнування, оскільки, роблячи всесвіт
граничною реальністю, воно неминуче підписує йому смертний вирок» [30,
с.31]; «зникнення реальності» [30, с.31]. Для Ж. Бодріяра «в віртуальному вже
немає цінності - тут панує проста інформативність, прораховуваність <…> що
скасовує будь-які ефекти реального» [30, с.31].
Показово,

що

філософія

віртуальної

реальності

XX-XXI

століть

формувалася не в середовищі професійних філософів. Її засновниками
виявилися інженери-комп'ютерники, громадські діячі, журналісти. Згідно з
О. Івановим, «концепція і практика віртуальної реальності мають досить
різноманітні контексти виникнення і розвитку: в американській молодіжній
контркультурі, комп'ютерній індустрії, літературі (наукова фантастика),
військових розробках, космічних дослідженнях, мистецтві та дизайні» [73].
Спочатку ідея віртуальної реальності виникла в США в 1970-80-ті роки, в
середовищі маргінальної контркультури, що отримала назву «кіберпанк». Ця
течія швидко асимілюється в масову культуру і еволюціонує в так звану
«кіберкультуру». Власне термін «віртуальна реальність» був введений в
широкий ужиток Ж. Ланье, творцем і власником фірми, що налагодила
виробництво персональних комп'ютерів, які мали можливість створення
інтерактивного стереоскопічного зображення. З цього моменту термін «Virtual
Reality» став асоціюватися безпосередньо з ідеєю кіберпростору, під
віртуальною реальністю починає матися на увазі «концепція, пов'язана з тим
переконанням користувача, що шляхом заміни природньої чуттєвої інформації
інформацією,

виробленою

комп'ютером,

він –

користувач -

опиняється

фактично в «іншому місці» [52, с.1]. Ідея віртуальної реальності як
кіберпростору використовувалася також в фантастичному романі-техноутопії
«Neuromancer» У. Гібсона, де кіберпростір зображений

як колективна

галюцінація мільйонів людей, що відчувається ними одночасно в різних
географічних місцях, з'єднаних через комп'ютерну мережу один з одним і
занурених у світ графічно представлених даних комп'ютера [73].
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В книзі американського журналіста Ф. Хеміта «Віртуальна реальність»,
опублікованій в 1993 році, остання – це «оптимізований, більш ―природний‖
для можливостей людини спосіб орієнтації у світі електронної інформації,
створений на основі дружнього функціонально-інтерактивного інтерфейсу <...>
Операції з компонентами віртуальної реальності потенційно цілком ідентичні
операціям з реальними інструментами та предметами» [73].
Комп'ютерні музичні практики, таким чином, вписуються в контекст
віртуального як кіберреальності, створений науково-технічною революцією.
2. Умовно «онтологічна» група значень.
У словникових дефініціях:
•

неіснуюче / те, що не має фізичного існування / можливе [42; 43;
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У філософському дискурсі:
•

згідно з Ж. Дельозом, віртуальне співвідноситься з минулим,

існуючим поза часом, паралельно з теперішнім, воно не локалізується згідно з
ділянками тіла [56];
•

у Д. Пивоварова — нематеріальний «різновид буття об'єктивних

сутностей або суб'єктивних образів» [130]; «неметричне, те, що не має певної
локалізації в речах і подіях, позачасове, безтілесне і всюдисуще; <...> за змістом
близьке поняттям ―невизначений дух‖, ―ян‖, ―ідеальне‖[130];
•

В. Корабльова визначає віртуальне як інтерсуб'єктивну реальність,

яка не має речового існування і не піддається фізичним вимірюванням [91, с.32]
(що корелює з розумінням віртуального Н. Корихалової, на думку якої
віртуальна форма існування музичного твору пов'язується із суспільною
пам'яттю, узагальненим уявленням, тобто з інтерсуб’єктивністю);
•

«недовиникла подія, недонароджене буття» [176] - згідно з

С. Хоружим;
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•

згідно з М. Носовим, неправильним є розуміти віртуальність «як

нереальність

(можливість,

ілюзорність,

потенційність,

уяву

і

т.

п.),

віртуальність є іншою реальністю» [125].
Ж. Дельоз вказує також на те, що: «віртуальне підлягає дефініції як певна
частина реального об'єкта - ніби одна з частин об'єкта занурена в нього як в
об'єктивний вимір <…> Реальність віртуального закладена в диференційованих
елементах і зв'язках, а також у відповідних особливих моментах. Структура - це
реальність віртуального» [57, с. 256].
3. «Енергійна», «творча» група значень.
Тут віртуальне - це потенційне, можливе, таке, яке може або має
проявитися за певних умов [43; 45];
У філософії Ж. Дельоза віртуальне і актуальне перебувають у
діалектичному співвідношенні можливості-дійсності. При цьому віртуальне і
актуальне в уявленні філософа існують одночасно і перебувають у безперервній
взаємодії. На думку Ж. Дельоза, віртуальне постійно впливає на актуальне,
«усяке актуальне занурене в схожу на туман розпливчастість віртуальних
образів» [55].
У Д. Пивоварова «віртуал» - «можливість», «нематеріальний ген»,
«оригінал», «проект-інформація», «прообраз», «цільова причина» майбутнього
«актуалу» [130]. «Актуал» - екстеріоризація, матеріальне відтворення віртуалу з
тією чи іншою мірою повноти і точності [130]. «Віртуалом» філософ також
називає «знятий, інтеріоризований актуал, що вже існував як фрагмент
об'єктивної дійсності», тоді, на його думку, «актуал» є первинним, а «віртуал» це «образ, який інформує <...> про оригінал» [130].
Зазначимо, що терміни «потенціал», «віртуал», «розпредмечений актуал»
за змістом дещо подібні визначенням потенційної, актуальною і віртуальної
форм існування музичного твору, запропонованими Н. Корихаловою.
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4. Ментально-суб'єктивна група - те, що реалізується лише в фантазії /
здається нереальним, відсутнім в реальному житті / ілюзорне / умовне / уявне /
те, що живе в уяві / вигадане / фантомне (див. в словниках [42; 45; 46]).
Ця група значень набула поширення в сучасній культурології, естетиці.
Так, О. Петрів, описуючи сприйняття твору мистецтва як співтворчість автора і
реципієнта вказує на віртуальне спілкування читача, глядача, слухача з автором
[127, с. 4]. О. Алєксєєва мислить казку як особливий віртуальний простір, «який
темпорально замкнуто і структуровано. Віртуальність його проявляється в
тому, що казка існує як додаткова реальність (можливість, інший світ,
сновидіння і т.п.)» [4].
Нерідко вказана точка зору поширюється і на все мистецтво і культуру,
які мисляться як віртуальність, віртуальна реальність, онтологічно рівноправна
з чуттєво-речовою, «константною реальністю» [90, с. 1]. З цим важко не
погодитися, однак для наукової розробки концепту віртуального музики ми
будемо дотримуватися філософського значення віртуального як можливого,
потенційного.
В цілому віртуальне в сучасному інформаційному просторі утворює
систему, елементами якої виступають: 1. віртуальне в широкому сенсі
інженерних технологій та сучасних IT-технологій; 2. віртуальне філософське,
що веде своє походження ще від античних часів; 3. віртуальне культурологічне
та віртуальне естетичне, що організується навколо осмислення мистецтва, як
сучасного, так і класичного, у зв’язку із філософським ракурсом віртуального
та впливом на мистецтво сучасних технологій; 4. віртуальне психологічне, що
пов’язане в першу чергу із дослідженнями різноманітних взаємодій людської
психіки з проявами штучного інтелекту, комп’ютерною реальністю.
Цю систему також характеризують численні інтердисциплінарні
взаємодії та взаємозв’язки, яскравим прикладом яких є специфічна течія під
назвою «віртуалістика», засновником якої є М. Носов. Вона поєднує
гносеологічні підходи філософії та культурології із дослідницькими методами

49

технічних, психологічних, навіть медицинських наук (докладніше див. [41]). Як
напрям наукової думки віртуалістика висуває тезу про складність світового
устрою, множинність реальностей. Згідно з М. Носовим, «... ідея віртуальності
пропонує принципово нову для європейської культури парадигму мислення, в
якій вловлюється складність світоустрою, на відміну від ідеї ньютоніанскої
простоти, на якій ґрунтується сучасна європейська культура» [125].
Що стосується областей застосування концепту віртуального в музиці, то
беручись до його теоретичного освоєння, логічним видається виділити три
фокусні точки, три сфери, що здатні організувати навколо себе понятійний
матеріал.
Перша сфера - сфера онтології, пов'язана з питанням про те, де перебуває
музичний твір, коли не звучить? Чи існує він? Якщо так, то яким чином? До
цієї

сфери

ми

віднесемо

роботи

Н.

Корихалової,

Д.

Терентьєва,

Є. Назайкінського, безпосередньо пов'язані з віртуальним, і, крім того, Б. Кроче, Р. Гатті, А. Паренте, Е. Чоне, Г. Мантеллі, Д. Джентіле, Дж. Пасадоре,
Г. Паніена, філософів Е. Гуссерля, В. Конрада, Р. Інґардена, музикознавців
С. Галицької, О. Лисенко, В. Москаленко [49; 92; 160; 82; 107; 115], чиї
концепції ми вважаємо за можливе осмислити з урахуванням наших уявлень
про віртуальне в музиці.
Друга

сфера -

сфера

технологічних

програмних

практик.

Тут

музикознавство частково стає на шлях вивчення можливостей програмування і
має свою специфіку, пов'язану зі створенням електронної музики (в широкому
розумінні), обробкою звуку, дослідженням звукових об'єктів за допомогою
комп'ютерних технологій, використанням останніх в процесі навчання музиці
та ін.
Сюди

слід

віднести

напрацювання

О.

Устинова,

І.

Ракунової,

А Загайкевич, B. Zelli, L. K. Montanaro, О. і В. Красноскулових, а також Н. Бажанова, О. Харуто, К. і О. Філатова і інших авторів, які хоча і не
використовують в своїх текстах концепт віртуального, але, так чи інакше,
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описують маніпуляції з віртуальними звуковими об'єктами [165-166; 143; 69;
211; 203; 95; 96; 11; 171; 169].
Третя сфера - сфера дослідження музичного тексту, аналізу його
прихованих шарів і можливостей, умов, при яких ці можливості виявляються,
умовно - сфера «віртуального музикознавства». На даний момент вона
представлена в першу чергу роботами П. Булеза, Т. Дубравської, Н. Петрусєвої,
які пов'язані винятково з дослідженням композиційних особливостей музики
авангарду і невеликим числом робіт, присвячених взаємодії виконавця з
авторським текстом в плані реалізації закладених в ньому можливостей, які при
цьому не використовують концепт віртуального - І. Браудо, Л. Шаймухаметової
та інших авторів [34; 180; 104; 144; 99; 3; 10].
Першим двом сферам присвячені перші два підрозділи наступного
розділу, третій - третій підрозділ та повністю третій розділ.
Масштаби підрозділів далеко нерівні. Якщо перший і другий носять
оглядово-узагальнюючий характер, спрямовані на уточнення і розвиток вже
наявних уявлень про музичне віртуальне, то третій пов'язаний з розробкою
методики аналізу віртуального в музичному тексті, що у зв'язку з науковою
побудовою концепту видається завданням, що стоїть найбільш гостро.
Висновки до Розділу 1
У результаті аналізу концептосфери віртуального в музиці нами було
визначено, що на даний момент стан концепту характеризують такі основні
ознаки.
1.

Тотальність поширення, всеосяжність. Концепт віртуального

проникає в усі сфери сучасного музикознавства, як вітчизняного, так і
зарубіжного, його застосовано у сфері комп’ютерних технологій, працях з
царини теоретичного музикознавства, філософії мистецтва, теорії виконавства;
у зв’язку з практичними та теоретичними проблемами електронної музики
(О. Устінов, І. Ракунова, О. Смірнов, B. Zelli, L. K. Montanaro), сучасної
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композиції (P. Boulez, Т. Дубравська, Н. Петрусєва, М. Катунян), онтології
музики (Н. Корихалова, Д. Терентьєв), музичної комунікації (Г. Тараєва),
теоретичними

проблемами

жанру

(Є. Назайкінський),

виконавським

осягненням музичного тексту в образному та технічно-стилістичному аспектах
(О. Бурська, S. P. Weber).
2.

Фрагментарність. Ця ознака проявляється як на кількісному, так і

на якісному рівні: найменування концепту в багатьох текстах зустрічаються не
більше двох разів та не транслюють основної наукової ідеї. Лише в деяких
роботах

(наприклад,

П. Булеза,

Т. Дубравської,

Н. Корихалової

Є. Назайкінського) вони мають змістотворче значення.
3.

Поліфункційність. Ця якість існування концепту пов’язана з

попередньою. В тих текстах, де концепт віртуального є одним з головних
елементів він виконує такі функції: змістотворчу; функцію напряму рефлексії
автора; функцію формування структурного компоненту тексту (назви,
фінальної тези). У текстах, де концепт має другорядне значення, він виконує
функції

допоміжного

епітету,

метафори,

формування

інформаційної

насиченості тексту.
4.

Невизначеність

понятійного

шару,

яка

проявляється

в

полісемантичності імені концепту, множинності його когнітивних ознак. Так,
віртуальне в музикознавчому дискурсі набуває цілої низки різноманітних
значень: прихованого, завуальованого, знятого (P. Boulez, Т. Дубравська,
Н. Петрусєва),

комп’ютерної

реальності,

ілюзії,

створеної

технічними

засобами (О. Устінов, B. Zelli, L. K. Montanaro та ін.), можливого, потенційного
(Г. Тараєва, М. Аркадьєв), другорядного, менш значущого у структурі цілого
(P. Boulez), абстрактного

(О. Бурська),

уявного

(О. Смірнов), умовного

художнього світу (М. Катунян), фактичного (S. P. Weber).
5.

Суб'єктивність.

Проявляється,

по-перше,

в

«різноголосиці»

трактувань значення імені та функцій концепту, по-друге, в присутності
навколо останнього негативних або позитивних оцінкових контекстів.
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Неструктурованість. До концепту віртуального в повній мірі не

6.
може

бути

застосована

жодна

зі

структурних

моделей,

розроблених

когнітивною лінгвістикою, перш за все через невизначеність головних та
другорядних значень імені концепту (завдяки чому досить складно виявити,
наприклад, ядро та периферію), розмитість понятійного шару, недостатню
проявленість оцінного та образного компонентів.
7.

Нетиповість. Завдяки присутності у структурі музикознавчого

концепту

віртуального

суб’єктивно-оцінкових

компонентів,

його

метафоричності, невизначеності понятійного шару, можемо зробити висновок
про те, що він поєднує в собі риси наукового і художнього, метафоричного
концептів.
Всі ці ознаки вказують на відсутність в сучасному музикознавстві
усталених, структурованих наукових уявлень про музичне віртуальне. Тим не
менш на теоретичному освоєнні концепту віртуального в музиці наполягає сама
її сутність.
Невизначеність буття концепту віртуального в музикознавстві особливо
помітна у контексті інформаційного простору сучасної культури, де віртуальне
утворює систему, до якої входять такі складові як віртуальне технічне,
віртуальне філософське, культурологічне, естетичне, віртуальне психологічне.
При

цьому

віртуальне

філософське

та

деякі

ракурси

віртуального

технологічного (наприклад, віртуальні переміщення в механіці) вже мають
багатовікову історію. Систему віртуального в сучасній культурі також відрізняє
наявність численних інтердисциплінарних зв’язків.
Наукова побудова концепту, на наш погляд, повинна включати
визначення одного основоположного для музичного мистецтва значення
віртуального, а також - основних сфер застосування концепту, які мають стати
елементами понятійної системи віртуального в музиці.
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Таким стрижневим значенням, як видається, є трактування віртуального в
сенсі можливого, потенційного, здатного до творення; прихованого, уявного,
але такого, що може проявитися за певних умов.
Основними фокусними точками, що можуть організувати навколо себе
понятійний матеріал, є сфери онтології музики, комп'ютерних практик і
дослідження музичного тексту з метою виявлення його прихованих шарів,
можливостей, умов за яких останні проявляються.
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РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТ ВІРТУАЛЬНОГО В МУЗИЦІ ЯК ПОНЯТІЙНА
СИСТЕМА

Цей розділ присвячений структурній розробці позначених вище елементів
понятійної системи віртуального в музиці, що відповідають трьом основним
сферам застосування концепту: віртуального технологічного, віртуального
онтологічного, віртуального когнітивного.
Перший елемент пов’язаний з сучасними реаліями музичного мистецтва,
які стали наслідком науково-технічної революції, що відбулася в минулому
столітті.
Два інших елементи безпосередньо корелюють з іманентною природою
музики, з тими її проявами, які мали місце на будь-якому з етапів становлення
цього мистецтва.
2.1 Віртуальне технологічне як елемент понятійної системи
До сфери віртуального технологічного входить широкий спектр сучасних
музичних практик, в яких використовуються електронні пристрої та штучний
інтелект з адаптованим до людського сприйняття інтерфейсом.
Незважаючи на очевидний зв’язок між концептом віртуального та
сучасними інформаційними технологіями, останній, як і в інших сферах
музикознавства, представлений досить фрагментарно та має неоднорідне
семантичне поле. Тобто, означення «віртуальний» застосовується дослідниками
лише до окремих проявів «звукової кіберреальності» і в багатьох випадках
відсутнє там, де йдеться безпосередньо про операції зі штучно створеними за
допомогою електроніки звуковими об’єктами, або ж застосовується в іншому
значенні (докладніше див. [11; 165-166; 143; 65; 211; 203; 95; 96; 169].
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Організувати та узагальнити усі прояви техногенної звукової реальності,
що існують на даний момент в музичній практиці, на нашу думку, допоможуть
такі значення віртуального:
1. те, що реалізується в комп’ютерних умовах [42];
2. те, що здається реально існуючим, оскільки всі його функції
реалізуються якимись іншими засобами [47].
При цьому перше значення також має певні семантичні розшарування, які
теж можуть бути застосовані до деяких явищ сучасної музичної практики. Це і
«неусталені,

динамічні

комп’ютерні

об’єкти»

[42],

і

«діяльність,

що

здійснюється за допомогою Інтернету» [42], і «комп’ютерна модель дійсності, у
якій людина може виконувати якісь дії, спостерігати за чимось» [42].
Новітні музичні технології вбирають в себе обидва смислові ракурси
технічного

віртуального,

однак

історія

розвитку

умовно

«звукової

кіберреальності» навіть в більшій мірі пов’язана з другим.
Так, із винайденням фонографу (у 1877 р.), а згодом – і інших засобів
акустичної фіксації музики функції звучання як чуттєво даного феномену
предметно-речової реальності перестають реалізовуватися лише за рахунок
союзу інструмента і виконавця (за влучним виразом О. Устінова «людиноінструментальної» або «людино-машинної системи» [166, с. 238]). Тепер
наявність цих раніше обов’язкових складових музичного звуку як фізичної
даності стає непотрібною.
Як результат характерного для ХХ ст. процесу пошуку нових звучань
з’являються нові музичні інструменти, які, згідно з І. Ракуновою, можуть
«використовувати електричний ток для його перетворення на певну кількість
коливань, необхідну для створення звуку будь-якої висоти» [143, с. 28-29]. Це і
«Телгармоніум» Т. Кахілла, і «Ефір» та «Кришталь» (1917 р.) Н. Обухова,
Терменвокс Л. Термена та Віолончель його ж конструкції (1920, 1930),
Траутоніум Ф. Траутвайна (1928), «Хвилі Мартено» (1928) та багато інших
(докладніше див. [143, 159]).
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Спільною рисою цих інструментів є те, що функція звучання в них
реалізується

вже

не

за

допомогою

сполучення

артикулятор-вібратор-резонатор: ця обов’язкова для традиційних акустичних
інструментів триєдність щезає, розпредмечується, стає віртуальною.
Безпосередніми нащадками цих перших електричних інструментів є
синтезатори.
Перші спроби розробки пристроїв, здатних аналізувати та репродукувати
звук відносяться ще до 20-х р. минулого століття і пов’язані з потребами щойно
винайденого звукового кіно (докладніше див. [143, с. 38]. Перші власне
синтезатори з’являються у 50-ті роки: аналоговий RCA – Електронний
синтезатор музики Г. Олсона та Г. Белара, «Buchla» Дональда Букла, що був
призначений для створення конкретної музики, «Керовані напругою Електронні
Модулі Музики» Р. А. Муга, «Екводин» А. Володіна – прообраз нинішніх
електронних клавішних інструментів, який навіть мав чутливу до сили
натискання клавіатуру, АНС Є. Мурзіна [143, с. 39].
Починаючи з 40-50-х рр. розробляються також синтезатори, спеціально
призначені для імітації людського мовлення та співу: мовленнєвий диктофон
«Vocoder» (Лабораторія Bell, 1948), ще декілька подібних систем цієї ж
лабораторії (1950-ті рр.), «Pavarotti» Інго Тітце (1993), MUSSE DIG (Music and
Singing Synthesis Equipment, Digital version) Іоганна Сандберга (лабораторія
Royal Institute of Technology, Стокгольм). Всі ці синтезатори та їм подібні
пристрої та системи в першу чергу використовувалися для дослідження
вокальної

технології,

зв’язку

якості

звучання

голосу

з

фізичними

закономірностями (докладніше див. [203, c. 15-16]), подекуди в суто
педагогічних цілях: «In the voice studio, some vocal pedagogues, like Richard
Miller» - зазначає L. K. Montanaro – «employ speech technology to assist in
teaching the voice student. He believes that, ―through visual and audio feedback, the
singer’s awareness of the quality of the sound can be heightened.‖ He uses many
pieces of speech analysis equipment in his laboratory at Oberlin College, including
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the Kay Elemetrics Computerized Speech Laboratory (CSL) and a spectrum analyzer
(to create spectrograms). He also uses video and audio recording and playback
systems so that singers can monitor those aspects of their performance as well» (в
студії деякі вокальні педагоги, як Richard Miller, використовують мовленнєві
технології у процесі вокальної підготовки студента. Він вважає, що за
допомогою аудіальних та візуальних зворотних зв’язків поінформованість
співака щодо якості свого виконання може бути підвищена. В лабораторії в
Оберлін-Коледжі він використовує безліч інструментів аналізу мовлення, в
тому числі Комп'ютерну Мовленнєву Лабораторію (CSL) та аналізатор спектру
(для створення спектрограмм). Він також використовує системи відео та
аудіозапису та відтворення, щоб співаки могли краще контролювати всі аспекти
їхнього виконання) [там само].
Перші електричні інструменти та синтезатори значно перевершували
традиційні акустичні за діапазоном, динамічними можливостями, мали більш
диференційовану шкалу темперації (як, наприклад, Віолончель Л Термена,
АНС Є. Мурзіна). Тим не менш значна кількість нинішніх електронних
інструментів тяжіє за сукупністю тембрових характеристик до звукообразів
традиційних інструментів (особливо це стосується портативних електронних
клавішних, що містять досить якісно засемпловані тембри акустичного
фортепіано, подекуди навіть концертних роялів визнаних у світі виробників,
зокрема, фірми «Steinway», а також - клавесину, органу, вібрафону та ін.).
Тобто, таким чином, іншими технічними засобами сучасні електронні
інструменти відтворюють чутний результат видобування звуку, характерний
для класичного інструментарію.
Синтезатори активно застосовувалися композиторами ХХ ст., зокрема,
електроорган займає значне місце в творчості композиторів-мінімалістів –
Ф. Гласа, С. Райха, Т. Райлі. Останньому належать, наприклад, такі твори для
цього інструменту як Keyboad Studies №2 (1964), Keyboad Studies №7 (1967), A
Rainbow in Curved Air (1967) [54, c. 82].
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До сфери віртуального у значенні об’єкту, функції якого реалізуються
іншими засобами належать і інші різноманітні композиторські експерименти
з «неживими» звучаннями. До таких віднесемо напрями конкретної музики,
tape-music.
Конкретна музика – та, що, за визначенням П. Шефера – інженера,
акустика, композитора, який започаткував цей напрям – «заснована на <…>
використанні зафіксованих звуків замість нотації» [159, с. 508]. Матеріалом
конкретної музики є і звучання традиційних інструментів, і звуки, що
видобуваються за допомогою електроніки, і шуми навколишнього середовища.
Довільною структурною одиницею конкретної музики є «звуковий об’єкт» - за
П. Шефером, той, опис якого «передбачає критерії сприйняття, незалежні від
―смислу‖ звуку та його джерела» [159, с. 509].
Кінцевим результатом творчого акту у конкретній музиці є фонограма,
яка може за допомогою апаратури відтворюватися на концертному майданчику
перед публікою. Роль виконавця при цьому зводиться до управління
«просторовим розташуванням та рухом звукового матеріалу композиції
зазвичай за допомогою мікшерського пульту» [159, с. 509].
Як синонім конкретної музики часто вживається термін «tape music». Це
пов’язано із тим, що перші фонограми конкретної музики являли собою
магнітофонні записи звуків природи, міста, працюючої техніки, тощо, які
змішувалися зі звучаннями електроінструментів (докладніше див. [159, с. 525;
143, с. 40].
Ця сфера пов’язана з експериментами Дж. Кейджа, який довільно
склеював магнітофонні стрічки, П. Анрі та П. Шефера, що створили такі
композиції для голосу та магнітофонної доріжки як «Симфонія для людини
соло» (1950), опера «Орфей» [143, с. 40].
З магнітофонними записами людського голосу, як співу, так і мовлення,
працювали й К. Штокхаузен («Спів отроків» - студійний фономонтаж співу
хлопчика, 1950-ті рр.), Л. Беріо («Лабіринтус ІІ» для читця, інструментів,
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магнітофонного запису), Л. Ноно («Діалектичні контрапункти наобум» - 196768, Музика – маніфест №1 – 1969-79 та ін.), А. Цимерман («Реквієм пам’яті
молодого поета», створений у 1969 – колаж з віршів В. Маяковского,
С. Єсеніна, К. Байєра, політичних текстів – виступів диктаторів ХХ ст., - цитат
із «Створення світу» Д. Мійо, звуків морського припливу та масових
демонстрацій) [54, с. 84].
Зі звуковими доріжками, що програються декількома магнітофонами,
експериментував також С. Райх, віднайшовши у такий спосіб, зокрема, техніку
фазового зсуву, яка базується на тому, що однаковий звуковий матеріал, який
одночасно починає програватися на двох магнітофонах, поступово починає
розходитися у часі, оскільки не існує магнітофонів з однаковою швидкістю
відтворення [54 с. 98-99]. У такий спосіб композитором створені п’єси «It's
Gonna Rain» (1965), «Come Out» (1966), «Melodica» (1966), в яких акустичним
матеріалом для цих композицій стали, як і у європейських авангардистів,
записи людської розмови (докладніше див. [54, с. 98-99]). Пізніше С. Райх
продовжує ці експерименти вже за допомогою спеціально сконструйованого
Л. Оуеном фазового метроному, в результаті чого з’явилися такі твори як
«Pulse Music» и «Four Log Drums» [54, с. 74].
До напряму tape music відносяться й техніки Т. Райлі «tape-loop»
(«техніка стрічки-петлі»), «tape-delay» (техніка розширення часу, уповільнення)
[54, с. 88-89].
С. Райху також належать твори для акустичних та електронних
інструментів з магнітофонною плівкою. Це, зокрема, «Vermont Countrepoint»,
п’єса, що буде розглядатися нами далі у зв’язку з аналізом віртуального в
музичному тексті, написана для 12 флейт. Одна з них є акустичним
інструментом, на якому грає живий виконавець (live flute), всі ж інші 11
інструментальних партій записані на магнітофонну плівку (tape solo, tape
piccolo, а також – три флейті піколо, три флейти та три альтових флейти tape).
Завдяки тембровій єдності та тематичній спорідненості матеріалу всіх партій
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виникає ефект «розчиненния» партії соліста серед численних електронних
«відображень», своєрідних віртуальних двійників.
Схожий принцип покладений в основу «Electric Counterpoint» для
електрогітари та аудіозапису цього ж композитора. Один з варіантів виконання
цієї п’єси передбачає фактично ансамбль гітариста із самим собою, оскільки
виконавець попередньо власноруч записує інші партії.
На такий тип взаємодії виконавця з електронікою як зі свого роду alter
ego вказує і L. K. Montanaro у зв’язку з творами для голосу та електроніки: «The
electriс singer is capable of a new type of dramatic expression, as the interaction of
performer vs. machine or the performer vs. herself (or her psyche) is impossible in
any other genre» [203, c. 22] (співак-виконавець електронної музики здатний до
такого нового типу драматичного вираження як взаємодія виконавця з
машиною або виконавця з самим собою (або своєю психікою), що неможливо в
жодному іншому жанрі).
Взаємодія живого музиканта із електронним «партнером» (або
електронним звуковим середовищем) має і свої особливості. Наприклад, як
відзначає L. K. Montanaro, «The biggest disadvantage of the tape medium is its
indifference. Unlike a pianist who can ―follow‖ the fluctuations in a singer’s
performance, the tape cannot make adjustments during a performance» [203, с. 24]
(Найбільший недолік магнітофонного запису - це його індиферентність. На
відміну від піаніста, який може «йти» за коливаннями в виконанні співака,
запис не може вносити зміни у виконання). Однак «передбачуваність
магнітофонного запису дозволяє співакові розтягуватися в межах заданого
простору» [203, с. 24-25].
Взаємодія виконавця з електронною партією залежить, таким чином, від
фактору часової координації. Ця проблема нерідко вирішується композиторами
за допомогою секундоміру та позначок в партитурі певних відрізків часу [203,
с. 25].
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В деяких з творів для живого виконавця, зокрема вокаліста, та
аудіодоріжки партія магнітофону є опціональною – може записуватися у
традиційній нотації та відтворюватися акустичними інструментами, може
додаватися до інструментального або вокально-інструментального складу
виконавців за бажанням (див. [203, с. 25]).
Для голосу та аудіозапису написана велика кількість творів: «Арія»
Дж. Кейджа, «Phonemena» М. Бебіта, «Mokee», «Invіsіble», «L’Autre face»
Ж.-К. Ріссе, «Safe in their Alabaster Chambers» Д. Панкхема та багато інших
(розгорнутий список п’єс для такого складу з анотаціями, помітками тривалості
та інформацією про виконання і записи див. тут [203, с. 55-96]).
В ряду віртуального як функції звучання, що реалізується засобами, не
пов’язаними з традиційною для класичної в широкому сенсі музики системою
інструмент-виконавець, не можемо не згадати досить унікальне навіть для
музичної культури ХХ ст. явище, а саме – творчість К. Ненкероу. Цей
композитор писав лише для одного інструменту – акустичної піаноли, яку
О. Дубинець називає «механічним комп’ютером» [62, с. 28]. Його «Етюди» є
надто

складними

для

виконання

живим

піаністом

через

надвелику

концентрацію музичної інформації на момент часу: щільність та складність
вертикальних побудов різних контрапунктичних пластів перевищують будь-які
фізичні можливості музиканта, тому К. Ненкероу фіксував усі параметри
звучання не у вигляді традиційної партитури, а на перфокартах, що вставлялися
у піанолу (іноді використовувалися одразу два таких інструменти) та задавали
алгоритм відтворення звуку подібно до того, як це робить комп’ютерна
програма (докладніше див. [62, с. 28-31].
Новітній

етап

у

розвитку

електронної

музики

пов’язаний

вже

безпосередньо зі сферою віртуального як існуючого у комп’ютерних умовах,
тобто з першим з основних семантичних планів віртуального технічного. Він
включає три основні напрями: «Computer Assisted Composition» - композиції

62

за допомогою комп’ютера, звуковий синтез та різноманітні способи обробки
звуку [143, с. 40-41].
Перший напрям організується навколо основоположного принципу
алгоритмічної композиції. Це поняття, згідно з І. Ракуновою, на сьогоднішній
день включає в себе «цілий спектр дій, що застосовуються до різних параметрів
композиційного

процесу –

від

вироблення

певних

закономірностей

майбутнього твору на передкомпозиційному етапі, генерації послідовності
звуковисот, тривалостей ритмічних груп – до створених за допомогою
комп’ютерних програм повністю автоматизованих алгоритмічних творів» [143,
с. 45]. Власне алгоритмічною композицією «прийнято називати композицію,
основним принципом якої <…> стає можливість представити будь-який твір у
вигляді послідовності цифрових даних, де цифри означають варіанти висоти,
тривалості та сили удару кожної ноти. Відповідно, нота зображується <…> за
допомогою трьох чисел. Алгоритмічна композиція в спрощеному варіанті, за
певними правилами, виробляє та інтерпретує такі послідовності чисел» [143,
с. 47].
При цьому алгоритмічна композиція виходить з двох принципів:
стохастичного (який був започаткований Я. Ксенакісом), що базується на
урахуванні набору вірогідностей, та принципу детермінізму, який ґрунтується
на обмеженій кількості вихідних даних та на певних правилах і заборонах при
плануванні

композиційного

завдання

(останні

нерідко

засновані

на

попередньому аналізі компонентів того чи іншого музичного стилю) [143,
с. 53-55].
Серед перших програм для створення алгоритмічної композиції, основні
принципи яких було покладено в основу подальших розробок у цьому
напрямі – програма для розрахунку структур стохастичної композиції, створена
Я. Ксенакісом, та Project I та Project 2, винайдені Г. Кенігом.
Відгалуженнями алгоритмічної композиції, згідно з І. Ракуновою, є також
фрактальна

композиція,

що

виступає

як

відображення

стохастичного
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принципу, вираз ідеї хаосу [143, с. 72], а також – спектральна композиція, що
пов’язана із синтезом нових звучань і – у ще більшій мірі – з вивченням на
передкомпозиційному етапі звуку у всіх фазах його існування з метою його
розкладення на найменші елементи, аналізу останніх та штучного моделювання
на основі отриманих даних закладених самою природою звуку закономірностей
[143, с. 84, 86]. Останній метод композиції, почавши розвиватися ще на базі
аналогового обладнання, з появою комп’ютерних технологій отримав «потужну
технічну підтримку» [143, с. 86].
Варто зауважити, що алгоритмічна композиція не завжди пов’язана з
електроакустичною реалізацією. Багато творів написано для традиційних
інструментів але з попередніми прорахунками структурних закономірностей
цілого за допомогою комп’ютера. Такими є, наприклад, твори Я. Ксенакіса;
спектральні композиції, створені за принципом макросинтезу – складання
сонорного пласта за рахунок звучання традиційних акустичних інструментів,
при якому кожен з них відтворює одну з гармонік змодельованого спектру
(наприклад, в творчості Ж. Грізе); «Повітряна механіка» А. Загайкевич та
багато інших (див. [143, с. 53, 86, 121]). У цьому випадку виникає подвійний
ракурс розуміння віртуального – як комп’ютерного об’єкту та як прихованого
плану форми.
Способи звукового синтезу є досить різноманітними (деякі з них
з’явилися ще, за виразом І. Ракунової, в «докомп’ютерну» епоху [143, с. 88]):
це, наприклад, адитивний синтез, таблично-хвильовий синтез, субтрактивний
синтез, різні види модуляційного синтезу, синтез фізичного моделювання та
багато інших (докладніше див. [143, с. 88-95].
Різноманітні ефекти обробки звуку виникли також як результат
прагнення до індивідуалізації електронного звучання, яке «в чистому,
необробленому вигляді не завжди становило інтерес» [143, с. 97-98]. До таких
відносяться

наступні:

delay,

reverberation,

flanger,

distortion,

filtration,

harmonizer, частотна модуляція (вібрато), фазові зсуви, зміни висоти або часу
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звучання, побудови амплітудних або висотних огинаючих та ін. (докладніше
див. [143, с. 99; 203, с. 20-30]).
Ще однією сферою музичного віртуального як такого, що реалізується в
комп’ютерних умовах є напрям live electronic - також один з видів
алгоритмічної композиції.
Він виник як результат бажання композиторів «вивести електронну
музику зі студії, зробити її ―живою‖, безпосередньо приймаючою участь у
процесі створення звукової тканини твору при виконанні» [143, с. 100].
Характерною рисою цього напряму є, по-перше, те, що, згідно з І. Ракуновою,
«звуки можуть бути видозмінені, перетворені (оброблені) та знову передані в
реальному часі протягом виконання твору в концерті» [143, с. 100], по-друге –
те, що для збереження психологічного настрою на концертну ситуацію
обов’язковою є присутність на сцені виконавця, який видобуває звуки як на
акустичному інструменті, так і на електронному [203, с. 100]. Тобто, за виразом
L. K. Montanaro, «Live electronics appealed to those who preferred the unpredictable
nature of live performance to the indifference of tape accompaniments» [203, с. 29]
(live electronic звертається до тих, хто надає перевагу непередбачуваній природі
живого виконання на противагу індиферентності акомпанементу магнітофонної
плівки).
Виконання таких творів пов’язано з обробкою в реальному часі
електронної звукової доріжки або звуку, який видобуває живий виконавець на
традиційному інструменті за допомогою різноманітних ефектів, названаних
вище.
Live electronic як метод композиції знайшов застосування в творчості
К. Штокхаузена,

Дж. Кейджа,

Л. Ноно,

П. Булеза,

Л. Беріо,

Д. Лігеті,

Д. Шнебеля, А. Пусера, Б. Мадерни та інших композиторів (див. [203,
с. 87-96]).
З напрямом live electronic пов’язаний ще один, а саме – інтерактивна
музика, основною рисою якої є наявність алгоритму, який, по-перше, дозволяє
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втручання в реальному часі у будь-який з рівнів структури цілого, по-друге,
передбачає наявність програми-контролера, яка аналізує та інтерпретує дії
виконавця (навіть фізичні жести, що використовуються при грі на тому чи
іншому інструменті) та перетворює їх на електронні звукові сигнали.
Виникнення таких програм продиктоване потребою перш за все в максимальній
оптимізації процесу концертного виконання електронного твору. Так було
створено цілу низку електронних інструментів які мають нові засоби
інтуїтивного контролю над звуковою матерією. Контролери деяких з них
«моделюють динаміку рухів виконавців на струнних або духових інструментах
(―віртуальна скрипка‖ японського композитора С. Гото), або ж використовують
радикально позамузичні принципи конструювання ―віртуального інструменту‖,
коли синтезом звуку керує зміна світлового потоку електричної лампи (в творах
польського композитора М. Холоневського), рукавички певного кольору і
навіть відеозображення, яке транслюється камерою та після обробки
цифровими кодерами-декодерами передається у програму синтезу звуку як
MIDI-повідомлення» [69, c. 23]. Назвемо також «Radio Baton» М. Метьюса,
систему, де параметрами звучання, завантаженими у комп’ютер у вигляді
MIDI-партитури, можна керувати за допомогою двох «паличок», кожна з яких
регулює три параметри, пересуваючись у просторі по трьом вісям – x, y, z;
«Power Glove» Річарда Буланже, де параметри MIDI-партитури контролюються
за допомогою спеціальної рукавички, не лише пересуванням руки у просторі, а
й згинанням кожного пальцю, причому окремий палець може відповідати за
окремий параметр звучання; Gypsy MIDI британської компанії Sonalog –
систему з набором сенсорів, що, при розташуванні їх на руках та плечах
музиканта, передаючи інформації про його рухи у форматі MIDI-повідомлень,
перетворюють його на свого роду диригента цілого оркестру електронних
інструментів; «Virtal Air Guitar», розроблену Хельсінським університетом
технологій, де вебкамера фіксує рухи рук музиканта та передає їх до
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комп’ютера, який згідно з положенням останніх продукує ті чи інші звукові
сигнали на основі певних закладених у нього моделей [143., c. 103-104].
Сьогодні вказані технології використовуються також для виготовлення
різноманітних

арт-об’єктів,

зокрема,

інтерактивних

візуально-звукових

інсталяцій, що дозволяють будь-кому з бажаючих продукувати певні
сполучення звукових та кольорово-світлових сигналів. Такі інсталяції, як
правило, реагують на дотик або керуються за допомогою комп’ютеру,
планшету.
Деякі з них побудовані спеціально, щоб привернути увагу широкого
загалу до музичного мистецтва як такого. Це, наприклад, вуличний біг-борд із
зображеннями інструментів симфонічного оркестру, біля яких розташовані
клавіші, при натисканні яких видобувається звук відповідного тембру; звукова
інсталяція на Стокгольмському залізничному вокзалі – ряд вбудованих у
підлогу сенсорів. Якщо встати на них, можна видобути один з тонів звукоряду
гами C-dur, гармонізований відповідним тризвуком. Прикладом застосування
технологій інтерактивної музики у суто розважальних цілях може служити так
званий «Interactive music making table» - сенсорна панель у формі кола, на якій в
довільному порядку можуть розташовуватися невеликі кубики із зображеннями
музичних інструментів та іншими позначками, що відбивають ті чи інші
параметри звучання. В залежності від того, які кубики розташовані на сенсорі і
в якому порядку, цей «стіл» може складати прості електронні композиції
неакадемічних жанрів (див. [200; 201; 199].
Напрям інтерактивної музики є продовженням технології та естетики
віртуальної реальності або кіберреальності в тому розумінні, яке найбільш
прижилося

у

масовій

культурі

завдяки

Ж. Ланьє

[52].

Технології

кіберреальності в широкому, позамузичному плані також передбачають
взаємодію з суб’єктом за допомогою спеціальних пристроїв: шолома,
рукавичок, інших модифікацій сенсорів.
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В умовах комп’ютерних технологій отримали розвиток традиції
просторової музики (докладніше про неї див. [159, с. 45--465]). Згідно з B. Zelli,
моделювання простору пов’язане з декількома композиторськими підходами:
1. Імітація відомого звукового середовища (Simulation einer vorhandenen bzw.
bekannten Umgebung)
2. Симуляція

неможливого,

неіснуючого

середовища

(Simulation

einer

unmöglichen Umgebung)
3. Позиціонування звуку (Klangpositionierung)
4. Симуляція руху (звуку – Я. С. ) у просторі (Simulation der räumlichen
Bewegung) [211, c. 16].
Імітація відомого середовища, згідно з автором – це перш за все
моделювання тембрів традиційних інструментів або акустичних властивостей
конкретних,

реально

існуючих

типів

приміщень.

Інші

три

варіанти

передбачають різноманітні маніпуляції з алгоритмами взаємодії різних джерел
звуку, розміщених у різних просторових позиціях [211].
На сьогоднішній день комп’ютерні засоби створення електронної музики
та обробки звуку, звукорежисури дістали загальну, вже не метафоричну, а
цілком термінологічну назву «віртуальні інструменти», яка означає:
1.

семпли - зразки звучання різноманітних акустичних, електричних

інструментів, синтезаторів, звуків немузичного походження, записані та
збережені у вигляді аудіофайлів, до яких додається програмний код, або зразки
синтезованого звуку, зафіксовані лише у вигляді програмного коду;
2.

власне програмне забезпечення для обробки звуку – компресії,

еквалізації, реверберації, сатурації, яке нерідко імітує характеристики
аналогових пристроїв відповідного призначення.
Семпли самі по собі не можуть бути використані без відповідного
програмного забезпечення яке здійснює маніпуляції зі звуковими файлами або
безпосередньо або за допомогою програмних кодів, які до них додаються.
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Прикладами таких програм є семплери «Kontakt» компанії Native Instruments
або «Halion» компанії Steinberg.
Одним з прикладів інструментів для обробки звуку є еквалайзер Slick EQ
GE від Variety of sound & Tokyo dawn labs, який емулює різні моделі
аналогових еквалайзерів: американську, німецьку, радянську, японську [208].
На ілюстрації схема одного з режимів роботи інструменту, точніше
британської моделі:

Еквалайзер

призначений

для

корекції

амлітудно-частотної

характеристики звуку. Тобто деякі частоти він дозволяє зробити тихшими або
гучнішими чи зовсім їх видалити. На ілюстрації показаний так званий фільтр
типу «дзвін», який відрізняється формою кривої еквалізації, що візуально
нагадує дзвін. Горизонтальна вісь вказує на частоту (у Hz), вертикальна – на
гучність (в Дб). Як видно зі схеми, зона роботи фільтру - спектр частот біля 1
KHz, який є центральним, на інші частоти еквалайзер впливає значно менше
або зовсім не впливає залежно від їх відстані від центру. Вказані маніпуляції
коригують характеристики звучання, що сприймаються слухом.
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У різних моделей еквалайзерів, які емулює даний віртуальний інструмент
кожна крива еквалізації має індивідуальні характеристики.
Робочим середовищем для віртуальних інструментів є численні так звані
DAW – Digital Audio Workstations - програмні середовища, що дозволяють
записувати музику, створювати електронні композиції, обробляти аудіофайли
(здійснювати зведення і мастеринг), наприклад – «Cubase», «Nuendo» компанії
Steinberg, «Sonar» компанії Cakewalk.
Ще один ракурс розуміння віртуального, як зазначалося вище – це
діяльність, що відбувається за допомогою мережі Інтернет. Він має своє
відбиття у сучасній музичній практиці і пов’язаний із різноманітними видами
співтворчості та художньої комунікації музикантів з різних куточків світу. Це
стосується як музикантів-виконавців класичного напряму, так і тих, які
займаються електронною музикою.
Так, наприклад, Так, в 2008 р на найбільшому в світі інтернет-порталі
для обміну відеофайлами «You Tube» було запущено проект «Симфонічний
оркестр You Tube». Його мета полягала в тому, щоб відкрити перед
музикантами з усього світу нові можливості для професійного зростання і
спілкування з публікою. У ході проекту по записах, викладених на тому ж
порталі, в режимі онлайн було відібрано 90 музикантів, з яких і був створений
Симфонічний оркестр You Tube. У квітні 2009 р відбувся перший виступ цього
незвичайного оркестру в концертному залі Карнегі-хол (Нью Йорк) під
керуванням директора Симфонічного оркестру Сан-Франциско, засновника і
художнього керівника Симфонічного оркестру Нового Світу і головного
запрошеного диригента Лондонського Симфонічного оркестру Майкла Тілсона
Томаса [48] .
Згадаємо також у зв’язку з комунікацією виконавців із публікою та з
іншими виконавцями численні прямі трансляції концертів або конкурсів через
Інтернет, наприклад, останніх конкурсів імені Ф. Шопена та П. І. Чайковського.
В таких випадках музикант, що виступає на сцені одночасно спілкується і з
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реальною публікою, яка слухає його в концертному залі, і з віртуальною, тією,
яка бачить і чує трансляцію концерту. При цьому сучасний рівень розвитку
технічних засобів поширення інформації дозволяє досягти такої якості звуку і
зображення, яке сприяє створенню якомога повнішого ефекту достовірності для
глядача. Тут можна говорити про «віртуальну присутність» слухача на
відтворюваному в запису концерті.
Вкажемо й на практику проведення уроків гри на музичних
інструментах, консультацій з музично-теоретичних дисциплін через Інтернет,
за допомогою програми Skype.
Сучасний рівень розвитку програмного забезпечення також передбачає
можливість спільної роботи в режимі онлайн з метою створення електронної
музики. Як приклад назвемо програмне середовище «Pure Data», призначене
для проектування інтерактивних аудіо- і візуальних перформансів [143,
с. 48-49]. Сюди ж відносяться «хмарні» DAW, тобто не прив’язані до
конкретного ПК. На ілюстрації нижче – приклад інтерфейсу однієї з таких Band Lab (див. [196]):

На схемі в центрі (темний квадрат) – будова драм-машини: з лівого
боку – інструменти, що входять до її складу, наприклад, бас-барабан (другий
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знизу), малий барабан (четвертий знизу), хай-хети (другий та третій зверху).
Кольорові кружечки вказують на час та порядок вступу інструментів. Над
схемою будови драм-машини – схема її партії, позначена літерами A і B, кожна
з яких означає певну ритмоформулу. Угорі - панель управління, яка містить
опції відтворення, запису; позначення темпу (за метрономом), розміру
композиції.
Маніпуляції зі звуковим об’єктом у цьому програмному середовищі
можуть здійснюватися кількома музикантами одночасно.
Усі вказані вище прояви віртуального технологічного концентрують в
собі такі явища сучасної культури як мультимедіа, акція, перформанс
(докладніше див. [62]).
Ще один ракурс музичного віртуального технологічного пов’язаний із
новими можливостями взаємодії дослідника із текстом музичного твору.
Йдеться, зокрема, про дослідження інтерпретацій тієї чи іншої п’єси,
зафіксованих в аудіозаписі, за допомогою комп’ютерних технологій. Останні
дозволяють, наприклад, «вирахувати» за допомогою одиниць фізичного часу
темпові та агогічні відхилення в індивідуальних інтонаційних структурах і – в
результаті – виявити розбіжності між конкретним фізичним часом в музиці та
перцептивним (див. [11]).
Технології аналізу частотних характеристик звуку дозволяють точно
виміряти такі індивідуалізовані параметри фольклорного інтонування як
глісандо, форшлаги, вібрато [171].
Нарешті, ще одне відгалуження віртуального технологічного як того,
що реалізується в комп’ютерних умовах – це віртуальне музично-освітніх
технологій. Тут вкажемо на технології тренінгу та тестування музичного слуху,
запропоновані, зокрема, Г. Тараєвою, М. Дядченко, О. і В. Красноскуловими
[158; 65; 95]. В основі цих розробок – принцип постійної взаємодії студента на
заняттях музично-теоретичного циклу із текстом музичного твору у всій
повноті його звучання, для чого, власне, і використовується комп’ютер. Серед

72

конкретних форм роботи – тести-вікторини, що передбачають стильову
атрибуцію твору, виходячи з запропонованих варіантів відповіді, збір з окремих
нотних фрагментів мелодії, яку було щойно прослухано, спів прослуханого
раніше фрагменту вокального твору з акомпанементом-фонограмою та ін. Весь
комплекс завдань побудований за принципом комп’ютерної гри, що передбачає
поступовий перехід від простих рівнів до більш складних [65].
Ю. Рагс вказує також на необхідність запровадження у роботі
музикознавця «банків даних», побудованих аналогічно базам даних у
програмуванні, які б сприяли упорядкуванню, систематизації інформації з
основних спеціальних дисциплін або наукової інформації з тієї чи іншої
музикознавчої проблематики [142].
Ми

лише

коротко

позначили

основні

напрями

віртуального

технологічного в музиці, між тим кожен з них є внутрішньо диференційованим,
завдяки різноманітності застосувань одних і тих самих технологій в художній
практиці.
Окрім того, враховуючи швидкість, з якою сьогодні розвиваються
останні,

можемо

припустити,

що

семантична

сфера

віртуального

технологічного в музиці дедалі розширюватиметься.
Віртуальне технологічне слід розшифровувати не лише як в широкому
сенсі сферу штучних звучань, але й як сферу нових можливостей для створення
музичних образів, творчої співпраці, досліджень акустичних об’єктів, навчання
музиці.
2.2 Віртуальне онтологічне як елемент понятійної системи
Тепер звернемося до другого елементу понятійної системи віртуального –
віртуального онтологічного.
Царина онтології музики є досить широко та ґрунтовно розробленою, але,
як видається, операціональний потенціал концепту віртуального ще не отримав
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в ній належного розвитку, визначення віртуального як форми буття музичного
твору потребує розширення та уточнення.
Специфічну відмінність музики від пластичних мистецтв або ремесел
було помічено ще Василем Кесарійським. «Кіфарістки накладають свої руки на
струни, немов на основу, і квапливо снують туди і сюди плектром <…> але
результатів цієї праці не помітити!» - каже філософ - «Справді, в кінці праці,
необхідної для життя, ми маємо перед очима її витвір <...> в столярному
ремеслі - лаву, в теслярському - будинок, в корабельному - судно, в ткацькому плащ, в ковальському - меч; а в дозвільних забавах, якими є мистецтва грати на
кіфарі <...> або дути у флейту, разом із закінченням дії зникає і сам твір»
(курсив наш - Я. С.) [183]. В іншому його тлумаченні священних текстів
читаємо: «умоглядні заняття знаходять свій результат в самій інтелектуальній
операції, а діяльні - в самому <...> тілесному русі, після припинення якого
ніякого твору у нас перед очима не залишається: так, танець або гра на флейті
нічого не виробляють, але дія обмежена самою собою (курсив наш - Я. С.)»
[183].
У наведених уривках особливе зацікавлення викликає усвідомлення
музичного мистецтва як такого, що не має чітко вираженої матеріальної основи
а також розуміння обмеженості в часі будь-якого окремо взятого виконання
музичної композиції.
Це дивовижним чином перегукується з тим, що більш ніж тисячу років
потому, вже в ХХ столітті, напише про музичний твір польський філософ і
мистецтвознавець Р. Інґарден. Він знову зверне нашу увагу на те, що будь-який
витвір пластичних мистецтв або архітектури, чи то картина, скульптура або
будівля, є прямо пов'язаним з навколишнім світом: його буттєвою основою є
матеріал, з якого він створений [82, с. 484-485]. На відміну від музичного твору,
у якого немає одного єдиного оригіналу, як, наприклад, у живописного полотна
[82, с. 528].
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Р. Інґарден підкреслить також, що будь-яке окреме виконання музичного
твору обмежене в часі, «воно починається в <...> певний момент <...> і в якийсь
певний момент воно закінчується» [82, с. 411], і, що, коли той чи інший твір
відлунав, у слухача нерідко складається враження, ніби він зник разом з
останніми акордами [82, с. 407].
Таким

чином,

онтологічна

проблематика

музичного

мистецтва

організується навколо наступних питань:
•

Чи існує музичний твір в момент, коли ніким не виконується, не

відтворюється в записі, не є предметом аналізу?
•

Якими є форми його існування?

Незважаючи на те, що специфіку музичного мистецтва було «схоплено»
ще на найбільш ранніх етапах розвитку філософської думки, предметом
систематичних дискусій онтологія музики стає тільки у 30-ті рр. ХХ ст.
Починаючи з цього моменту філософи, мистецтвознавці і музикознавці
по-різному відповідали на наведені питання.
Відповідно до цього ми спробуємо коротко викласти основні онтологічні
концепції музичного твору.
Серед поглядів за першим з означених питань є радикальні, згідно з
якими музичний твір взагалі не має буття поза конкретним виконанням.
Такою є, наприклад, позиція французького вченого Е. Жильсона, який
відзначає, що навіть під час виконання твір існує лише фрагментарно.
«Оскільки, слухаючи сонату, ми в кожен даний момент часу чуємо не частину, і
не тему, і навіть не такт, а тільки одне співзвуччя, соната, на відміну від
картини, не має повної присутності, а існує тільки в розумі» [92, с. 117].
Аналогічної думки дотримується і Г. Гатті, який вважає, що єдиною реальністю
твору є живе звучання [92, с. 59-60]. Полемічно загостреним і дещо
неоднозначним є вислів радянського піаніста Г. Когана, який, з одного боку,
вказує на те, що музичного твору, поза звуковим втіленням «реально немає»,
але, з іншого боку, додає, що він «існує лише в потенції, відроджуючись заново,
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як Фенікс із попелу, кожен раз, коли виконання викликає його з небуття» [88, с.
346].
Однак такі погляди на онтологію музики - швидше виняток, ніж правило.
Більшість дослідників схиляються до того, що музичний твір існує і між
виконаннями, однак особливим, специфічним чином. І, дійсно, повне зникнення
твору, на наш погляд, могло б бути пов'язане лише з ситуацією, при якій зникли
б всі його нотографічні зображення, всі аудіо- чи відеозаписи його виконань,
якби він повністю зник з пам'яті музикантів і слухачів, що в умовах сучасної
інформаційної культури видається практично неможливим.
Існує кілька основних трактувань форми існування музичного твору.
1. Умовно «ідеалістичне»1.
Відповідно до низки концепцій сформованих в італійській естетиці 30-х
років ХХ ст. (назвемо тут імена А. Паренте, Е. Чоне, Г. Мантеллі, Д. Джентіле,
Дж. Пасадоре, Г. Паніена, які продовжували ідею філософа-неогегел'янця
Б. Кроче про тотожність інтуїції та вираження), музичний твір являє собою
ідеальний об'єкт, що отримав повне завершення в душі (уяві) композитора.
Дж. Пасадоре музика бачиться як «найчистіша еманація і розширення
духу», мистецтво, яке не залежить від дійсності [16, с. 69].
За визначенням Г. Паніена, вона «перебуває по той бік чуттєвого
сприйняття (курсив наш - Я. С.)» [92, с. 69].
Твір зводиться цими авторами в свого роду абсолют, а виконавська
діяльність трактується як суто практична. Виконавець мислиться лише як
максимально точний «передавач» авторського тексту. До їх поглядів примикає і
позиція А. Делла Корте, який закликає виконавця «самоусунутися» [16, с. 67].

1

Ідеальне тут розшифровується як уособлення універсального Духу, як те, що існує поза
просторово-часовим континуумом, тобто в традиціях об’єктивного ідеалізму. Оскільки
концепція онтології музичного твору екзистенціаліста Ж. –П. Сартра за змістом змикається з
ідеалістичнимими її трактуваннями, ми вважаємо можливим віднести її до умовно
ідеалістичної групи.
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З позицією Г. Паніена перегукується ідея філософа-екзистенціаліста
Ж-П. Сартра про те, що музичний твір як естетичний об'єкт перебуває «поза
реальністю, поза існуванням (курсив наш - Я. С.)» [92, с. 105], ізольовано від
світу, а його предметною основою, «аналогоном», за термінологією філософа, є
конкретне звучання «тут і зараз».
Ж.-П. Сартр різко розмежовує предметно-речову і образну сторони твору.
Два названих рівня сприймаються, відповідно до його трактування, різними
видами свідомості. Якщо речова сторона твору мистецтва сприймається
«реалізуючою свідомістю» [92, с. 104], то вловити естетичний об'єкт, власне
твір мистецтва, дано лише свідомості «уявляючій» [92, с. 104].
Спільні моменти з ідеєю Ж.-П. Сартра має і концепція Е. Сурьо, який в
якості фізичного «тіла» музичного твору називає його звучання в конкретному
виконанні і розрізняє твір, латентно існуючий ніби поза часом і простором, і
його конкретні «реалізації», включення у час. Ці тимчасові, локальні
«присутності» твору забезпечуються його виконаннями.
У концепції онтології музики Ф. Лосєва органічно поєднуються уявлення
про ідеальність останньої і про її процесуальность, безперервне становлення,
органічний зв'язок з феноменом часу. Згідно з Ф. Лосєвим, музика - це «буття
sui generis, таке ж нерухомо-ідеальне, закінчено-оформлене, ясне і просте, як
будь-яка найпростіша аксіома або теорема математики»; «Музичне буття є
лише момент в загальній ейдетичній стихії розуму»; сутність музики - це
«життя чисел». Музика в розумінні філософа постає також як «суцільна
субстанція», яка «виражає саму себе <...> в кожен найдрібніший проміжок
часу» [106, с. 338].
Процесуальність,

постійне

становлення

музики

розкривається

у

наступних висловлюваннях філософа: «Музика існує тільки в часі, тобто
музика живе і створюється як процесуальність. З цього боку вона цілком
адекватна життю переживання взагалі. Але, крім того, музика дає ще чисту

77

якість предмета, не самий предмет, не його просторово-часову визначеність,
але те, з чого цей предмет складається, його ―матерію‖» [106, с. 339].
2. Феноменологічна група концепцій.
Пов’язана з іменами Е. Гуссерля і В. Конрада, М. Дюфрена, Р. Інґардена представників феноменологічного напряму в естетиці. Згідно з нею, будь-який
художній твір існує у вигляді матеріального об'єкта предметно-речової,
чуттєво даної реальності, що містить в собі естетичний предмет, який
реалізується завдяки інтенціональному акту сприймаючої свідомості.
Як вважає В. Конрад, музичний твір - не партитура і не окреме
виконання, а певний «план, ідея, що мислиться автором і слухачем» [92, с. 80].
На думку М. Дюфрена, музичний твір складається з матеріальної основи,
що містить в собі естетичний об'єкт. Поза виконаннями він існує, однак це
свого роду «неповна реальність», «абстрактне» існування [92, с. 109]. Перехід
від «абстрактного» існування до «конкретного» здійснюється у виконанні.
Тобто, виконавцю та реципієнту належить важлива функція «завершення»
твору. «Естетичний об'єкт», на думку М. Дюфрена, це «твір мистецтва,
наскільки він є сприйнятим» [92, с. 109]. Як вказує автор, естетичний об'єкт
«завжди прихований в творі, поки я його не завершу, сприймаючи його» [92,
с. 109]. Реальним він стає лише в чуттєвій даності, а чуттєва даність - це
спільний акт «сприймаючого та того, що сприймається».
Витвір мистецтва при цьому - це «те, що залишається від естетичного
об'єкта, коли він не сприймається», це «створена річ, яка містить естетичний
об'єкт і перетворюється на нього завдяки сприйняттю» [92, с. 109]. Таким
чином, згідно з М. Дюфреном, сприймаюча свідомість не породжує естетичний
об'єкт, а лише завершує його. При всій залежності від сприймаючої свідомості,
естетичний об'єкт «зовсім не потребує останньої для того, щоб існувати» [92, с.
110]. Існуючи «через нас» і «для нас», естетичний об'єкт все ж є «в собі об'єкт»,
він отримує у М. Дюфрена найменування «надреального» або «дореального»
[92, с. 110].
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Р. Інґарден у буттєвій структурі музичного твору розрізняє реальний
(фізичний)

предмет -

партитуру,

саме

музичний

твір -інтенціональний

предмет - схему, позначену партитурою, естетичний, ідеальний предмет окремі виконання і конкретний предмет - естетичне сприйняття на базі
окремого виконання [82, с. 403-570].
Буттєвої основою музичного твору Р. Інґарден вважає партитуру.
Інтенціональний предмет філософ визначає як «предмет, що конструюється зі
свідомості і засобами свідомості, але ніби об'єктивується по відношенню до
останнього» [82, с. 146]. «Естетична конкретизація», за Р. Інґарденом, є
результатом взаємодії твору і сприймаючого суб'єкта. Вчений розрізняє
музичний твір, його нотний запис, окреме виконання і естетичну конкретизацію
в свідомості слухача. Виконання і слухацька конкретизація є процесами,
локалізованими в часі і просторі, музичний твір, однак - предмет, що має
надчасову або квазічасову структуру [82, с. 469]. Як зазначає філософ, «всі
частини музичного твору існують одночасно» [82, с. 417]. Виконання дано в
безлічі слухових рецепцій, музичний твір є незмінним і від своїх окремих
конкретизацій не залежить.
3. Опозиція можливого-дійсного.
На думку французького музикознавця Ж. Бреле, музичний твір «не є
реальністю, не має постійного буття, а існує потенційно, являє собою
можливість» [92, с. 120]. «Записаний твір <...> лише сутність, а не існування»;
«Реальність музичного твору - не даність, а проблема, яку кожен виконавець
вирішує по-своєму» [92, с. 121]. Згідно з трактуванням Ж. Бреле, «виконати
твір - означає вибрати одну з безлічи можливих інтерпретацій. Однак повна
актуалізація твору можлива лише в сукупності <…> окремих виконань,
оскільки кожне нове виконання відкриває в творі нові грані» [92, с. 121].
Є. Гуренко стосовно до музичного твору також користується термінами
«буття-можливість» і «буття-дійсність», визначаючи «буття-дійсність» як його
«звучання, що реалізуються в безпосередньому акті виконання», а «буття-
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можливість» - як «об'єктивно існуючу тенденцію його розвитку» [92, с. 147].
Категорія можливості використовується вченим для позначення способу
існування музичних творів в «перервах між їх виконаннями». Згідно з автором,
«як ―буття-можливість‖ твір існує в нотному записі, у пам'яті композитора, в
рухових навичках виконавця» [92, с. 147].
На думку Л. Мазеля, істотні сторони і властивості твору містяться в
ньому не в вигляді готової даності, а як потенційні можливості, «характер
реалізації яких не можна передбачити» [92, с. 137]. Ці можливості реалізуються
в «житті» твору, коли виконавець створює його нові властивості і «об'єктивно
збагачує, розвиває його» [92, с. 137].
Як можливість або навіть сукупність можливостей визначає музичний
твір В. Москаленко, в його розумінні він являє собою «інтонаційну концепцію,
<...> що виявляється як ціле в <...> поєднанні рухомої інваріантної основи і
потенційної безмежності індивідуальних або колективно-узагальнених її
інтерпретацій» [115, c. 9]. За В. Москаленком, в музичному мисленні
інтерпретатора «рухомий інваріант» є об'єктивізованою слуховою моделлю
музичного твору.
4. Матеріалістична група концепцій.
Ії представники пов’язують онтологічний статус музичного твору з
ідеальним1 буттям останнього в свідомості не лише композитора, а й
виконавця, слухача і діалектичною єдністю «матеріальної, предметно-речової
основи і власне художнього твору, естетичного об'єкта (курсив наш - Я. С.)»
[92, с. 140].
Так, згідно з Б. Асаф’євим, виконавство є «послідовний, закономірний
наслідок самої інтонаційної природи музичного мистецтва; поза суспільним
інтонуванням

(―висловлюванням‖

музики

перед

слухачами)

музики

в

соціально-культурному обміні немає. Твір не проінтонований (вокально або
Ідеальне тут розуміється згідно з традиціями матеріалізму, тобто як спосіб буття об’єкту у
психічному світі суб’єкту, на відміну від концепцій умовно «ідеалістичного напряму».
1
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інструментально) існує лише в свідомості композитора, а не в суспільній
свідомості» [8, с. 295]. Відповідно, музикознавцем передбачається буття твору
в суб'єктивних уявленнях автора і в суспільній свідомості.
За визначенням Є. Назайкінського, музичний твір є «матеріально
зафіксований ідеальний художній об'єкт, <...> що має здатність зберігати свою
інваріантну структуру, а разом з тим - завдяки виконавцям, слухачам і
конкретним умовам - пристосовуватися до ситуації і історично розвиватися»
[118, c 28]. Вчений також розглядає множинність форм існування твору в
комунікативному аспекті: «Твір як матеріально-ідеальне утворення оцінюється,
―бачиться‖ по-різному з позицій композитора, виконавця, слухача і т. д. Таким
чином, матеріальна його іпостась одинична, ідеальна ж – множинна» [118, c.
22]. Цю тезу підтримує і С. Галицька [49, c. 45]. Згідно з С. Раппопортом, на
рівні сприйняття музичний твір постає як «варіантна множина» [144, с. 26-27].
С. Фейнберг згадує про подвійне життя музичного образу в уяві і
реальному звучанні. Згідно з автором, «твір розміщується в тій області
інтелекту, яка завідує музичними уявленнями і слуховою уявою. Це особлива
область музичної свідомості, де музика може жити a priori - ще до звукового
досвіду і здійснення реального звучання »[168, с. 59].
На ідеальне життя музичного образу в свідомості виконавця вказує і
Г. Нейгауз: «Перш, ніж почати вчитися грати на якомусь інструменті, учень
повинен вже духовно володіти якоюсь музикою, зберігати її в своєму розумі,
носити в своїй душі, чути своїм слухом» - зазначає піаніст - «Весь секрет
таланта і генія в тому, що в його мозку вже живе повним життям музика, перш,
ніж він доторкнеться до клавіші або проведе смичком по струні» [122, с. 11].
Г. Нейгауз також згадує про два види пам'яті музиканта - «музичної (духовної) і
м'язової (тілесної)» [122, с. 129].
О. Лисенко мислить процес виконавської інтерпретації як перехід від
«матеріальних форм» до «ідеального відображення» [107, c. 11]. При цьому під
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першими розуміється нотний запис твору, під другим - слухові уявлення
виконавця.
Формами ідеального відображення твору в свідомості виконавця є
позначені В. Москаленком стадії інтерпретаційного процесу - інтонаційна
модель або «інтонація-проект», «живий текст» - «текст, який звучить тільки в
уяві, або зберігається в <...> пам'яті у формі певного коду» [115, c. 8], а також симультанний образ твору в свідомості виконавця [115, c. 13]. При цьому як
форми матеріального буття автор виділяє існування у вигляді нотного запису «тексту-схеми» і аудіозапису [115, c. 8].
5. Віртуальне буття музичного твору.
Визначення онтологічних форм музичного твору, які безпосередньо
пов'язані з концептом віртуального, належать Н. Корихаловій і Д. Терентьєву,
Д. Бахтізіній / Л. Мансуровій і Є. Назайкінському.
Н. Корихалова вказує на три форми існування музичного твору:
потенційну (можливу), актуальну і віртуальну. Як потенційну вона розглядає ту
форму буття твору, коли останній створено і зафіксовано у нотному у записі,
але він «не є ще суспільним надбанням» [92, с. 147]. Актуальна форма
існування твору - конкретне виконання. Віртуальна форма - сукупність
виконань, що вже відбулися, пам'ять про які зберігається в суспільній
свідомості. Відповідно до погляду музикознавця, «наявність актуальної та
віртуальної форм дозволяє охарактеризувати існування музичного твору як
переривчасто-безперервне. Переривчастим воно виступає в актуальній формі,
безперервним - як віртуально дане. Обидві ці форми утворюють діалектичну
єдність. Актуальне буття твору будує основу для його віртуального буття, в
свою чергу, окремі, конкретні виконання детерміновані, виступають на тлі
віртуально існуючого, узагальненого уявлення про твір» [92, с. 151].
Подібним чином трактує віртуальну форму існування твору Д. Терентьєв
[160, c. 24]. Критерієм віртуальної форми існування музики вчений називає
можливість переходу з віртуальної форми в актуальну [там само].
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Згідно з Д. Бахтізіною і Л. Мансуровою, музика має не тільки реальне
буття, але й віртуальне, в ній «присутні в однаковій мірі <...> наявна форма
існування <...> і та, яка має бути» [23]. На думку авторів, те, що має бути за
обсягом значно перевищує наявну, реальну форму, воно є «потенційою формою
існування, що містить в собі величезну енергетичну силу і становить область
віртуального буття музики. У нього входять ті образи, що імпліцитно присутні
в свідомості людей, знайомих з даним музичним твором. Ця форма буття може
бути актуалізована в будь-який момент, але, і перебуваючи в стадії
потенційного

існування,

вона

впливає

на

ментальність

і

духовність

особистості» [там само].
Д. Бахтізіна і Л. Мансурова також вказують на те, що в момент
безпосереднього звучання в музиці присутні три часових виміри: минуле,
теперішнє і майбутнє. «Найменшим з них» - зазначають автори - «є теперішнє,
яке представляє собою лише мить, що одразу зникає. Минулим є те, що вже
відлунало і ніколи не повернеться назад в своїй колишній якості. Майбутнє ж
виступає як те, що ще тільки має прозвучати. В даному випадку ці форми часу минуле і майбутнє в творі, що звучить - стають віртуальною реальністю» [там
само].
Є. Назайкінський розглядає форми буття музики у зв'язку з процесом
історичного розвитку останньої та комунікативними аспектами. Так, першу,
історично найбільш ранню форму буття вчений позначає як синкретичну, під
синкретизмом маючи на увазі перш за все «синхронізм творіння, втілення і
сприйняття» музики, коли «елементарна (на перших порах напівприродна)
техніка звуковідтворення і в співі, і в грі на музичних інструментах навіть і не
могла

б

забезпечувати

будь-яких

часових

розривів

між

ланками

комунікативного процесу» [120, с. 120]. Друга форма буття пов'язана з тим
етапом історичного розвитку музики, коли остання почала фіксуватися в
нотному записі, що створило часовий розрив між актом творіння і актами
втілення і сприйняття [120, с. 120]. Третя форма буття музики пов'язана вже не
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тільки з нотною, а й з акустичною фіксацією музики за допомогою засобів
звукозапису.

Це

сприяє

остаточному

розриву

комунікативної

ланки

«композитор-виконавець-слухач», оскільки завдяки звукозапису тепер уже акт
сприйняття виявляється відокремленим від акту виконання в часі і просторі.
Таку форму автор називає шизофонічною (слідуючи за Р. Меррейем Шефером)
або віртуальною. Термін «віртуальний» у Є. Назайкінського, як уже
зазначалося нами раніше, пов'язаний саме з особливим, ілюзорним станом
трьохелементної системи художньої комунікації [120, с. 128-134].
Отже, попри всю різноманітність трактувань онтологічного статусу
музичного твору їх спільною рисою є визнання не в повній мірі матеріальної
сутності буття музичного твору з одного боку і множинності форм його
існування з іншого.
Згідно з цим у дослідженнях філософів та музикознавців розкривається два
основних способи буття музичного твору окрім існування у вигляді об’єкту
матеріального світу (партитури) та безпосереднього звучання. Перший
пов’язаний з психічним світом суб’єкта, тобто сферою ідеального і трьома
буттєвими планами: свідомістю композитора, виконавця та слухача: ідеальне
буття лише в уяві автора – в представників італійської естетичної думки 30-х
років минулого століття: Г. Гатті, А. Паренте та ін.; ідеальний естетичний
предмет – окреме виконання – та естетична конкретизація в свідомості слухача
у Р. Інґардена; існування у тій області інтелекту, яка відповідає за слухову
уяву – у С. Фейнберга; множинність ідеальних іпостасей у Є. Назайкінського,
С. Рапопорта, тощо. Другий спосіб не вичерпується межами індивідуальної
свідомості: буття-можливість, приховане у нотному записі – згідно з Ж. Бреле,
Є. Гуренком, інтенціональний предмет – схема, зафіксована в партитурі –
згідно з Р. Інґарденом, існування в аудіозаписі – «власне музичний текст» у
В. Москаленка, «третя форма буття» музики у Є. Назайкінського та ін.
До другого типу належить і форма існування музичного твору, яку
Н. Корихалова позначає як віртуальну, а саме – сукупність колективних
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уявлень про його звучання, що сформувалася на основі попередніх виконань
або форма, яку дослідниця називає можливою або потенційною – існування у
вигляді закінченої партитури, але без актуалізації у соціокультурному обміні.
Ми вважаємо за можливе розширити зону дії концепту віртуального в
сфері онтології музики і позначити усі стани і буттєві плани музичного твору,
не пов'язані з безпосереднім звуковим втіленням «тут і зараз», як віртуальні на
противагу актуальній формі в живому виконанні, представивши життя
музичного твору як в широкому сенсі опозицію можливого-дійсного.
Так, твір у вигляді ще не озвученого нотного запису, який ще не отримав
публічної реалізації - віртуальний, тобто потенційний, прихований, але здатний
за певних умов проявитися.
Твір у множинних ідеальних іпостасях - віртуальний, тобто уявний і
також здатний до втілення завдяки творчій волі виконавця.
Твір, зафіксований акустично - віртуальний: як технологічно створений
образ реального звучання і як щось, що має можливість нового втілення в
«живому» звучанні. На це, зокрема, звертає увагу Д. Терентьєв в зв'язку зі
зразками усного або напівусного, імпровізаційного мистецтва - фольклору і
джазової музики, відзначаючи, що у такий спосіб «поодинокі акти музикування
набувають віртуальної форми там, де без звукозапису вона існувати не могла б»
[160, c. 24].
Тобто, концепт віртуального в значенні, запропонованому нами раніше, у
застосуванні до музичного твору захоплює і сферу ідеального - в тім
трактуванні, яке вкоренилося в музикознавстві на пострадянському просторі: як
спосіб буття об'єкта в психічному світі суб'єкта, і сфери інтерсуб'єктивного,
технологічного.
Виходячи з цього, ми вважаємо за можливе зробити висновок про те що,
концепт віртуального у значенні, прийнятому нами за основоположне, дозволяє
об’єднати способи існування музичного твору, пов’язані з суб’єктивною
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свідомістю, та незалежні від неї, оскільки вони всі передбачають реалізацію в
звучанні.
Віртуальне онтології музики при цьому вписується і в загальноестетичний
контекст розуміння віртуального як художньої, духовної реальності, образної
сфери мистецтва, проте його специфіка саме в свого роду безтілесності
(властивій всім часовим мистецтвам на відміну від пластичних) і – звідси процесуальності становлення; в постійних втіленнях та розвтіленнях.
У зв'язку з онтологією музики ми також вважаємо за можливе провести
паралель з філософським розумінням віртуального А. Бергсона-Ж. Дельоза.
Так, віртуальне, за А. Бергсоном, «не локалізується згідно ділянкам тіла»
[56], тоді як «актуальне має безпосереднє відношення до тілесних органів,
сприйнятливих до зовнішніх відчуттів» [56]. Опозиція «віртуальне-актуальне»
відповідає двом буттєвим станам музичного твору: віртуально він існує, коли
не звучить, актуально - безпосередньо в живому виконанні.
Згідно з філософією А. Бергсона, віртуально, а не потенційно, як вважає
Н. Корихалова, музичний твір вже починає існувати з моменту завершення
композитором, оскільки він вже являє собою об'єктивну художню даність з
певним типом змісту, незалежно від того, буде він виконаний найближчим
часом, чи ні. У віртуальній формі музичний твір може бути пов'язаний з
минулим, яке мислиться А. Бергсоном як існуюче поза часом, паралельно з
теперішнім. У актуальнії формі – з плинним теперішнім, оскільки виконання
музики є процесом, що протікає в часі і є кінцевим за своєю природою.
Віртуальна форма існування твору як сукупність виконань, що вже
колись мали місце також належить минулому. Та чи інша інтерпретація твору,
віртуально існуюча в минулому, в пам'яті окремої особистості або суспільства,
може бути частково відтворена в новому виконанні. Таким чином, віртуальна
форма існування музичного твору містить в собі можливі варіанти його нової
інтерпретації.
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Це цілком може бути погоджено з твердженням Ж. Дельоза про те, що
віртуальні образи впливають на актуальне. Вихідний нотний текст в сукупності
з певними виконавськими традиціями, сформованими на основі його
прочитань, які вже здійснилися, впливає на наступні інтерпретації цього твору.
Згідно з Ж. Дельозом, «не існує чисто актуального об'єкта. Будь-яке актуальне
занурене в схожу на туман розпливчастість віртуальних образів» [55]. Так і
звучання музичного твору, який є актуальним об'єктом, оточене віртуальними
образами, що виникають у свідомості сприймаючих його слухачів.
Віртуальним, що породжує актуальне і існує паралельно з ним, є як
образ музичного твору, що сформувався у свідомості виконавця в процесі
роботи і послідовно актуалізується в момент виступу перед публікою, так і
часові виміри, що виникають при розгортанні звукової форми-процесу в
безпосередньому виконанні, показані Д. Бахтізіною і Л. Мансуровою.
Отже, будь-яка з форм існування музичного твору поза окремим
актуальним виконанням, є в широкому сенсі можливою, віртуальною.
2.3 Віртуальне когнітивне: до структурної розробки елементу
Третім, найменш розробленим в сучасному музикознавстві елементом
понятійної системи віртуального є віртуальне когнітивне – сфера дослідження
можливостей, прихованих планів музичного тексту. На наш погляд, це
відгалуження потребує значного розширення – як за рахунок залучення різних
аспектів музичної мови (в тому числі образного, що може мислитися в двох
планах –

емоційно-чуттєвому

та

риторико-символічному),

організації

музичного твору, так і за рахунок збільшення кількості аналітичного
матеріалу, який має належати різним епохам та стилям (тут йдеться і про
класичні в широкому сенсі, хрестоматійні твори, і про ті зразки сучасної
музики,

що

не

обов’язково

будуються

на

технологічних

принципах

дванадцятитоновості та серіалізму). Також вказана сфера, як ми вважаємо, має
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розглядатися і через призму теорії виконавської інтерпретації, оскільки
віртуальні можливості музичного тексту реалізується саме в живому звучанні.
Дослідницька стратегія у розробці віртуального когнітивного пов’язана
перш за все з музичним твором в його класичному розумінні – артефактом,
зафіксованим завдяки нотній графіці, що відтворюється виконавцем та
сприймається слухачем – тобто res facta («зробленою річчю») або opus’ом
(згідно з Н. Герасимовою-Персидської [цит. по 184, с. 21]), продуктом
індивідуальної композиторської творчості, - основною властивістю якого є
фіксуємість та відтворюваність (хоча і кожного разу по-новому) «в достатньо
повній мірі» у «своїй структурній цілісіности» [184, c. 20], явищем в першу
чергу європейської професійної музичної культури (оскільки, згідно з
Є. Назайкінським, «…не у всіх культурах, не у всіх сферах художньої
діяльності

людей

<…>

твір

(курсив

наш – Я. С.)

є

чимось

головним» [118, с. 20]).
Позначимо також ще декілька засад, на які спиратимуться наші розвідки
у сфері віртуального когнітивного.
Першою засадою є уявлення про неповноту нотного запису, що
викликає перманентну розбіжність записаного та озвученого (яка, на думку
М. Аркадьєва, складає «саму суть нотного запису Нового часу» [7], і що, як ми
вважаємо, має місце на всіх історичних етапах розвитку музичної нотації). Це
означає, що будь-яка система нотації є матричною структурою віртуального,
тобто інваріантною основою, на якій виникає та реалізується майже
нескінченне коло можливостей виконавського інтонування.
Другою засадою є базисне уявлення про музичну форму як трирівневу
конструкцію «фактура-синтаксис-композиція». Нагадаємо, що ця модель була
вперше запропонована Є. Назайкінським [118], та згодом розвинена С. Шипом
[184].
Згідно з концепцією Є. Назайкінського, музичний твір може бути почутий
трьома видами слуху, вбирає в себе три види та плани музичних подій, які
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утворюють

три

2. Інтонаційний

якісно
або

різні

рівні

ієрархії:

синтаксичний.

«1. Фактурно-звуковий.

3. Композиційний

або

драматургічний» [118, c. 71]. Складовими фактурно-звукового рівня, на думку
вченого, є: звук у його сенсорній якості (з усією сукупністю фізичних
властивостей), співзвучча, послідовність звуків, загальна характеристика
звучання, композиційні контрасти, що мисляться як звукові; інтонаційносинтаксичного – тон – звук у його музично-системних властивостях, акорд або
неакордова сполука, інтонаційна форма, мотив, фраза, речення, період як
синтаксичне ціле, сполучення періодів та інших синтаксичних побудов;
композиційного музичного-сюжетного рівня – тон як значуща частина
тематичних одиниць, тематична гармонія, лейтмотив/лейттема, речення у
функції частини форми, період як композиційна одиниця, тема, ієрархія форм:
прості форми, складні форми, циклічні форми [118, c. 51].
С. Шип виділяє чотири рівні організації музичної форми: звуковий,
інтонаційно-мовний, фактурний та композиційний (тобто розділяє фактурний
та звуковий рівні). Перший рівень пов’язаний з законами фізики звуку,
фізіології, психології звукового сприйняття. Другий – з законами музичної
мови. Зміни основних властивостей звуку підкорюються метроритмічним,
звуковисотним, ладовим, тональним закономірностям. На думку вченого, тут
«інтонаційні елементи музичної мови утворюються за певними законами
музичної морфології, об’єднуються один з одним у зв’язні ―висловлювання‖ за
законами музичного синтаксису» [184, c. 41]. Третій рівень – фактурний –
«утворюється внаслідок поєднання простих інтонаційно-мовних елементів в
одночасному звучанні» [184, c. 41]. Останній рівень – композиційний, на якому
«фактурно-оформлена музично-звукова мова здобуває логічно послідовне й
завершене влаштування» [184, c. 41].
Як ми вважаємо, кожен з рівнів містить певні ресурси віртуального, що
дозволяє розглядати цю конфігурацію як основу ієрархічної структури
віртуального в музичному тексті. До таких ресурсів належать різноманітні
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можливості рельєфно-фонових взаємодій між пластами фактури, індивідуальні
конфігурації інтонування, приховані фактори в будові цілого та явище, вже
давно відоме музикознавству, але не осмислене саме як сфера можливостей
музичного тексту – прихована поліфонія. Остання розглядається в одному ряду
з багатьма іншими проблемами: визначення фактури [25; 164; 139],
функціонально-фонічних

властивостей

фактури,

організації

фактурної

горизонталі, функціонально-динамічних особливостей фактури [76-77]; у
межах розробки вчення про фактуру і мелодичну фігурацію (Ю. Тюлін [164]), у
зв’язку з характеристикою епохальних або індивідуальних композиторських
стилів (С. Скребков [151], О. Алєксєєв [2]). Специфічним чином розглядають це
явище такі автори як Е. Курт, М. Скребкова-Філатова та Т. Тітова, про що мова
піде пізніше.
Третя засада, на якій базується наше дослідження віртуального
когнітивного виникла в результаті вивчення та осмислення музикознавчих
розвідок двох напрямів.
Перший пов’язаний з теорією інтерпретації у тій площині, яка
стосується варіативності звукового втілення музичного твору. Як вказує
С. Рапопорт, «нотні системи є якісно відмінними від звукових. Власне
художніми можна вважати лише другі. У семіотичному розрізі виконавство
виступає як переклад духовного змісту з нехудожньої матеріальної системи в
художню».

Тому

відтворюванням

воно

<…>

повинне
а

бути

своєрідним

«не

видом

копіюванням,
творчості

<…>

механічним
складним

репродуктивно-продуктивним актом» [144, c. 6-7].
Аналогічним чином висловлюється щодо відношень між авторським
текстом та виконавським його втіленням Є. Ліберман: «нотний текст –
вишукана призма, що так чи інакше переломлює початкову ідею автора та
розсіює її у вигляді віяла конкретних інтерпретацій» [104, c. 41].
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В. Москаленко

також

вказує

на

значення

для

інтерпретації

«виконавської імпровізації», тобто «інтонування на основі композиторського
тексту - випереджаючої моделі» [115, c. 12].
Наведемо також вислів О. Устінова: «в процесі інтерпретації обсяг
―інформації‖, закодованої в знаковій формі в партитурі, розгортається в
незрівнянно більший змістовний обсяг реального звучання <...> виконавським
фактором обумовлені і багатозначність музичної семантики, і ―розмитість‖
музичних знаків, і <...> багатоплановість музичної мови. Виконавець
багаторазово ускладнює граматику нотного тексту, привносячи в неї в процесі
живого інтонування граматику виразності» [166, c. 237–238].

Тобто, як

випливає з цих двох тез, механічно точного відтворення лише того, що
візуально зафіксовано в партитурі недостатньо для повноцінної об’єктивації
музичного образу. І, як ми вважаємо, елементами «граматики виразності», що
додає до вихідної нотної схеми виконавець є як раз віртуальні ресурси
музичного тексту (зокрема, фактурно-синтаксичні).
Уявлення про варіативність виконавського прочитання нотного тексту
на рівні дії одного з засобів музичної виразності – артикуляції – присутнє також
в одноіменній праці І. Браудо.
Наприклад, у зв’язку із «оберненими артикуляційними прийомами»
автор вказує на можливість двох різних прочитань однієї й тієї ж самої теми
фуги B-dur з І тому Добре темперованого клавіру, обидва з яких, однак,
«ставлять собі за мету розрізнити дві приховані у темі групи» [34, c. 31]:
Далі І. Браудо наводить як приклад дві редакції цієї фуги – К. Черні та
Ф. Бузоні:
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У

першому

варіанті

(редакція

К. Черні),

як

бачимо,

виникає

артикуляційний контраст між staccato перших чотирьох тонів теми та legato між
тонами d і c, що припадають на межу тактів, а далі таким самим чином
артикулюється ямбічний мотив es-d. У другому варіанті (в редакції Ф. Бузоні) –
навпаки, зв’язно артикулюються перші чотири тони теми, а затактовий мотив
d-c передбачає виконання staccato.
Описуючи принципи «міжмотивних зрощень» [34, c. 91], І. Браудо
звертає увагу на «тони подвійного значення», тобто ті, що можуть бути
прочитані як закінчення хореїчного мотиву або, водночас, як перші тони
ямбічного мотиву. Те чи інше трактування таких мотивів залежить від того, які
принципи

артикулювання

мотивів

превалюватимуть

у

виконанні –

внутрішньомотивні або міжмотивні [34, c. 92]. На це в свою чергу впливає
мелодичний, гармонічний, фактурний контекст, що проілюстровано автором на
прикладі бахівської органної прелюдії e-moll, в якій можливості виконавського
трактування тонів з подвійним значенням варіюються у процесі тематичного
розвитку (див. [34, c. 96-97]. У зв’язку з артикуляцією тонів подвійного
значення, І. Браудо, описуючи один з прикладів (фрагмент органної прелюдії
G-dur І. С. Баха) також вказує на різні варіанти артикуляційного рішення. Окрім
підкреслення хореїчних мотивів на сильному часі за допомогою legato автор
припускає виконання всієї фрази non legato. «Однак», - як зазначає він далі – «і
в межах нон легато <…> може бути знайдено розмаїття засобів для проведення
розділяючого артикулювання. Так, наприклад, акцент на сильному часі може
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бути створений відносно більш подовженою промовою опорної восьмої. Tenuto
на цій восьмій не порушує <….> роздільності тонів. Цезура, що відділяє першу
восьму такту від наступної, не скасовується. Навпаки, саме прагнення поєднати
tenuto на опорній восьмій з цезурою піля неї надає сильному часу такта
особливої агогічної повноти» [34, c. 93].
Тут І. Браудо фактично вказує на розбіжність між тим текстом, що
записаний у нотній схемі та тим, що реально інтонується виконавцем.
Другий напрям музикознавчої думки, що отримав для нас методологічне
значення, пов’язаний з положенням про приховане багатоголосся як про суто
психологічний феномен, який вбирає в себе уявлення про просторову
конфігурацію музичної тканини (тобто просторове сприйняття іноді навіть
одноголосної лінії, вже не кажучи про багатоголосну, як гомофонногармонічну, так і поліфонічну фактуру) та так звану «кінетичну напругу»
(термін Е. Курта [101, c. 187].
Так, на думку М. Скребкової-Філатової, виникнення прихованої поліфонії
базується на «здатності слуху виділяти в музичному русі якісь опорні
інтонаційні точки і пов'язувати їх в самостійні лінії» [152, c. 108].
На психологічну природу прихованого багатоголосся вказує і Т. Тітова
[161]. Автор висуває тезу про те, що хоча «в реальному одноголосcі, на перший
погляд, часова послідовність <…> (звук за звуком) елементів, здавалося б <...>
повинна виключити тут будь-які просторово-часові проекції звукового
матеріалу крім лінійної. Однак безпосереднє слухацьке сприйняття нерідко
свідчить про те, що навіть музика монодичного складу сприймається не у
вигляді лінії, а у вигляді об'ємної звукової конструкції» [161, с. 156].
Ілюструючи це положення, автор обирає музичний приклад з ясно вираженою
прихованою полифонією (першу частину Сонати А. Онеггера для скрипки
соло). Приховані голоси тут настільки яскраві, що увага слухача фокусується
перш за все на виявленні співвідношень між ними.
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За словами музикознавця, «виникає картина, що наближається до
узагальненого уявлення про своєрідне об'ємне звукове ―тіло‖ інтонаційного
розгортання з рухомими ―мерехтливими‖ просторовими контурами. Іншими
словами, при сприйнятті мелодичного розгортання слухач може спиратися на
свій

досвід

орієнтування

в

тривимірному

просторі».

Така

яскраво

усвідомлювана об'ємність звучання в даному випадку не є одним із
звуконаслідувальних ефектів, що «направляють сприйняття на предметно
конкретизовані уявлення» [161, с. 157].
Другий

приклад

(перша

частина

Сонати

для

скрипки

соло

С. Слонімського), що розглядається автором, не є прикладом з прихованими
голосами в повному сенсі цього слова, однак мелодичний рух має такий
характер, що різні ділянки суцільної лінії чітко диференціюються слухом в
тембровому і регістровому відношенні. За словами музикознавця, «чим більшу
міру відмінності за цими параметрами зазначає слухач, тим більш віддаленими
в просторовому відношенні ввижаються йому ті чи інші ділянки мелодичного
розгортання» [161, с. 158]. Як підкреслює Т. Тітова, дані ділянки не можна
вважати прихованими голосами. Роль їх, на її думку, «швидше полягає в тому,
щоб забезпечити сам показ певних зон (ділянок) музичного простору-часу».
Подібні просторово-часові зони можуть бути представлені одним-двома
звуками. Однак це не змінює суті даного явища. У таких випадках об'ємна
проекція звучання все одно проступає гранично чітко [161, с. 158].
Цікавим

є

спостереження

Т. Титової

над

«точковим»

типом

мелодичного розгортання, показаним нею в третьому прикладі (фрагменті
Скерцо з Сонати С. Слонімського для скрипки соло). На думку дослідниці, цей
тип розгортання «нерідко майже виключає можливість трактування матеріалу,
що звучить як лінії. Тут виконавець і слухач можуть орієнтуватися не на
уявлення про лінію як таку, а на більш складну в просторово-часовому
відношенні об'ємну конструкцію, що виникає в свідомості та наближається до
структури багатоголосної тканини» [161, с. 158].
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У зв'язку з усим вищесказаним автор робить висновок, що «незалежно
від

конкретних

характеристик

мелодичної

тканини,

її

розгортання

усвідомлюється відповідно до просторово-часових уявлень <…> тобто завжди
створюється психологічний просторово-часовий континуум, в якому музичний
твір відбивається в характерній для нього конкретності (народжує асоціації
мелодії з лінійністю, а багатоголосся з об'ємністю) »[161, с. 159].
Вказану особливість сприйняття музики Т. Тітова називає «об'ємнісною
характеристикою», маючи на увазі, що в ній - при організуючій ролі фактора
часу - інтегруються психологічні параметри тканини, що звучить по всіх
можливих просторових координатах: вертикалі, глибині, горизонталі. За
висловом автора, «слухові враження вибудовуються у чотирьохкоординатній
системі музичного простору-часу через усвідомлення вертикально-глибинногоризонтально-часових перцептивних параметрів звукового матеріалу» [161,
с. 159].
На психологічну природу прихованого багатоголосся, хоча й не прямо,
але вказує й Е. Курт у зв’язку з прихованої поліфонією в творах І. С. Баха.
Вчений пов'язує виникнення прихованих ліній в музичній фактурі, зокрема, в
одноголосній мелодії, з враженням «повноти від залучення акордових
заокруглень» [101, с.183], яке досягається за рахунок відповідного характеру
лінеарного розвитку. Додамо, що враження повноти створюється внаслідок
того, що в процесі сприйняття такої лінії наша свідомість домислює цільну
акордову вертикаль. Тобто, одноголосна мелодія віртуально містить в собі
гармонію. На думку Е. Курта, «споріднені акордовим впливам також враження
від терцій і секст; вони наближаються до враженнь від звучання одночасно
синкопічно вдарених терцій і секст (курсив наш - Я. С.)» [101, с. 185]. Серед
факторів, через дію яких одноголосна мелодична лінія набуває повноти
багатоголосся, Е. Курт виділяє також моменти, коли «певний напрям лінії
раптово переривається і продовжується знову лише після певного проміжку; в
цих випадках тон, на якому колишній напрям обірвався, затримується в
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слуховому сприйнятті і зв'язується з подальшим продовженням цього руху
(курсив наш - Я. С.)» [101, с. 187]. Як зазначає дослідник, «Бах досягає, таким
чином, з'єднання багатьох окремих тонів, розташованих на великому відрізку
лінії, <...> з постійно зростаючою напругою. Більша лінійна фаза <...> охоплює
багато фаз одноголосного розвитку; це явище частково ґрунтується на самій
техніці хвилеподібних наростань» [101, с. 187]. Е. Курт пояснює виникнення
зв'язків тонів на відстані «кінетичною напругою» [101, с. 187], що пронизує всю
одноголосную мелодичну лінію.
Нарешті, Є. Назайкінський визначає музичну фактуру як тривимірну
музично-просторову конфігурацію звукової тканини, що диференціює за
вертикаллю, горизонталлю та глибиною всю сукупність компонентів [118, с.
73]; «подібний реальному тривимірний простір» [118, с.76] (курсив наш - Я.
С.).
Як випливає з усього сказаного, саме сприймаюча свідомість помічає та
реалізує

віртуальні

можливості,

закладені

в

нотному

тексті

завдяки

просторовим уявленням фактури та «кінетичній напрузі» (за Е. Куртом), що
зв’язує віддалені один від одного тони (у цьому легко переконатися,
послухавши «виконання» класичного твору комп’ютером, наприклад, у MIDIформаті, в якому приховану поліфонію ми не почуємо).
Але чи будь-яка свідомість здатна на це? На наш погляд, виявлення
віртуальних можливостей тексту, зокрема прихованої поліфонії, можливе за
умови досить добре розвиненої звукової та звукопросторової уяви, почуття
динамічного розшарування фактурних елементів (пропонуємо згадати в зв’язку
із цим виконання починаючих та, можливо, ще й не дуже обдарованих
музикантів). Зазначимо, що прихована поліфонія є не єдиним віртуальним
шаром музичної композиції, яку може виявити музично розвинена свідомість,
про що піде мова далі.
У зв’язку з усім вищесказаним ми вважаємо за потрібне впровадити
поняття слухового інтелекту, яке означає стан і рівень музичного слуху та
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свідомості, що базується на цілій низці спеціальних професійних компетенцій,
пов’язаних з багатосторонніми аспектами музичної мови, зі знанням історії
музики та практичним досвідом виконавства та слухання. Саме слуховий
інтелект дозволяє глибоко зануритися у текст та розкрити його віртуальні
потенції.
Остання засада нашої стратегії дослідження віртуального когнітивного –
це уявлення про комплексні структури віртуального як фактор формування
асоціативно-образного плану музичного твору. Складовими цих комплексів є
властивості музичної мови у взаємодії з властивостями сприйняття, які
зумовлені контекстом комунікативної ситуації, об’ємом та характером
тезаурусу реципієнта - своєрідного фільтру, через який проходить семантичне
навантаження тих чи інших музично-мовленнєвих конструкцій.
Як приклад сукупної дії цих складових у вивченні конкретного музичного
твору наведемо дисертаційне дослідження Н. Леонтьєвої, присвячене мові та
образам фортепіанних етюдів К. Дебюссі, яке методологічно спирається на
ідею взаємозв'язку і взаємозумовленості декількох дослідницьких даних. З
одного боку, це - біографічні відомості про місце, час і процес створення
Етюдів. З другого - наявні окремі висловлювання самого композитора на адресу
фортепіанного опусу, а також повідомлення, спогади соратників і сучасників
композитора (зокрема, М. Лонг та ін.). З третього боку це - слухацький
звуковий образ в його зв'язку з професійним аналізом музичної мови і
внутрішньої логіки творів. Увесь цей комплекс дозволив дослідниці уявити
фортепіанні Етюди Дебюссі як звукові картини моря - імпресіоністські морські
пейзажі – «етюди» [103].
Згадаємо також роботу Н. Кузнєцової, присвячену семантичним знакам в
клавірних текстах творів І. С. Баха, а саме – п’єс з Нотного зошиту Анни
Магдалени Бах. Виходячи з досвіду вивчення особливостей музичної культури
бароко, що відрізнялася імпровізаційним характером музикування, великою
мірою творчої свободи виконавця, автор представляє ці інструктивні п’єси як
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уртекст, який містить в собі можливості для композиційних перетворень.
Знання особливостей ансамблевого та оркестрового музикування того часу
дозволили дослідниці виявити у фактурному викладі п’єс збірки семантичні
знаки музичного діалогу між учасниками ансамблю: взаємодії партій солюючих
інструментів та basso continuo, оркестрових soli i tutti. На думку Н. Кузнєцової,
знання цих смислових пластів дозволить виконавцю інтерпретувати ці твори
більш адекватно до стилю епохи (докладніше див. [99]).
Ми додамо до цього те, що знання виконавцем і слухачем особливостей
барочного музикування дозволить виявити не лише смисловий шар, який є
безпосередньо

закладеним

в

тексті,

тобто

музично-сюжетні

ситуації

спілкування інструментів, але й позамузичний підтекст, пов’язаний з умовами
виконання барочних інструментальних творів, що дозволить наблизитись до
атмосфери епохи, в якій вони народилися.
Це лише окремі приклади музикознавчих розвідок в царину музичної
семантики, більш докладний огляд буде даний у наступному розділі.
Висновки до Розділу 2
Отже, нами розглянуто три сфери музичного віртуального – три елементи
понятійної системи: віртуальне технологічне, віртуальне онтологічне та
віртуальне когнітивне.
У процесі структурної розробки першого з елементів різноманітні явища
музичної культури ХХ-ХХІ ст., пов’язані з використанням штучно створених
звучань та систем штучного інтелекту, було дефіновано нами як прояви
музичного віртуального, умовно «звукової кіберреальності», та класифіковано
віповідно до декількох семантичних ракурсів технологічного віртуального, що
існують у сучасному інформаційному просторі.
Так,

будь-які

звукові

об’єкти,

створені

без

участі

системи

інструмент-виконавець та/або триєдності елементів артикулятор-вібраторрезонатор є проявами віртуального, оскільки тут функція звучання як феномену,
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що чуттєво сприймається, реалізована іншими засобами, ніж у класичній, в
широкому сенсі, музиці.
Із найпоширенішим розумінням віртуального як комп’ютерного об’єкту
співвідносяться

усі

напрями

електронної

музики.

В

семантичне

поле

віртуального комп’ютерних технологій входить, зокрема, значення, пов’язане із
діяльністю, що відбувається у мережі Інтернет, яке стосовно до сучасної
музичної практики розришфровується у зв’язку з різноманітними формами
співтворчості музикантів: художньою комунікацією виконавців із публікою та
між

собою,

дистанційним

навчанням

музиці,

спільною

роботою

над

електронним твором у режимі онлайн.
Віртуальне онтологічне відповідає природі музичного твору в його
класичному розумінні – як артефакта, що має постійну, інваріантну буттєву
основу у вигляді партитури та варіативну, множинну – у живих виконаннях.
Розробка цього елементу понятійної системи пов’язана з узагальненням та
уточненням музикознавчих уявлень про форму існування музичного твору поза
окремими виконаннями. На наш погляд, така форма є у широкому сенсі
віртуальною.

Тут

до

термінологічного

поля

концепту

входять

і

буття-можливість, «згорнуте» як ціле дерево у семені (згадаємо метафору
Миколи Кузанського) в нотній схемі, яке не залежить від індивідуальної або
колективної свідомості, і сукупність уявлень про твір, що існує у суспільній
пам’яті, і множинні його образи в індивідуальному сприйнятті, і специфічний
спосіб буття у вигляді акустичного об’єкту, зафіксованого за допомогою
звукозапису.
Увесь цей віртуальний пласт протистоїть актуальній формі існування у
безпосередньому виконанні, обмеженому в часі.
Спосіб буття музичного твору у вигляді технічно зафіксованої інформації
є своєрідною точкою дотику між сферами віртуального технологічного та
віртуального онтологічного, основну ж відмінність цих сфер можна визначити
завдяки електоронній музиці, оскільки у більшості її напрямів кінцевим
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результатом творчого акту є звуковий об’єкт, який не має нотнографічного
відображення та не передбачає варіативного втілення живим виконавцем (крім
творів напряму live electronic або різноманітних інших сполучень живого та
неживого звучання, хоча й тут поле варіативного, можливого в деяких випадках
значно звужене у порівнянні з класичними творами). Тобто електронний твір,
таким чином, має принципово іншу онтологічну основу – сукупніть фізичних
характеристик звучання, що піддаються точному вимірюванню.
Наше уявлення про віртуальне когнітивне базується на сформованому у
музичній

науці

розумінні

музичного

тексту

як

поєднання

ієрархічно

організованого інваріантного та прихованого, потенційного, варіативного, а
також – на уявленні про психологічну природу деяких параметрів варіативності
його прочитання (прихованого багатоголосся на рівні музичної мови, образного
плану – на семантично-риторичному рівні).
З цих уявлень випливають засадничі для розробки елементу віртуального
когнітивного теоретичні положення: трактування систем нотації як матричних
структур віртуального, дефініція віртуальних структур нотного тексту в
ієрархічній конфігурації музичної форми, що отримують звукове втілення
завдяки взаємодії зі слуховим інтелектом виконавця, розуміння образного плану
музичного

твору

віртуального,

до

як
яких

продукту
входить

формуючої

дії

музичний

текст

комплексних
з

його

структур

прихованими

можливостями, його множинні звукові втілення та уся різноманітність
комунікаційних та рецепційних контекстів, пов’язаних також і з тезаурусом
реципієнта: його життєвим, музичним досвідом, загальним рівнем культури та
ін.
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РОЗДІЛІ

3.

ВІРТУАЛЬНІ

СТРУКТУРИ

НОТНОГО

ТЕКСТУ:

ВІРТУАЛЬНЕ КОГНІТИВНЕ
В даному розділі в аналітичних нарисах отримають подальший розвиток
положення щодо віртуальних ресурсів музичного тексту, які були анотовані
нами вище. Розгляд зразків нотнографічних матриць різних історичних епох,
творів як барокової й романтичної доби, так і сучасних дає підставу вважати що
віртуальне когнітивне як сфера можливого, варіативного, існуючого поза
нотною схемою, «до» і «після» безпосереднього звучання, є свого роду
спільним знаменником, що об’єднує найрізноманітніші музичні явища.
Віртуальна якість музичного тексту у його окремих структурних елементах є
наслідком специфічної часової природи музичного мистецтва, ефірності,
летючісті його матеріалу і, таким чином, його специфічного онтологічного
стану.
Тобто, сфера віртуального когнітивного є логічним продовженням сфери
віртуального онтологічного.
3.1. Матричні структури віртуального у системі музичної нотації
Зі сформульованої нами вище тези про неповноту нотної схеми,
відмінність між графічно відображеним в останній та озвученим виконавцем,
логічно витікає запитання про те, що ж саме є невідображеним? Це наштовхує
на припущення про те, що будь-яка система нотації представляє собою
сукупність актуальних та віртуальних параметрів.
Під актуальними параметрами ми розуміємо все, що віднайшло досить
повне і точне графічне відображення в нотному записі і тому може бути
досить однозначно відтворене при виконанні (конкретні фізичні властивості
звуку, виконавські прийоми, тощо). Віртуальними є ті параметри, які не
знайшли відображення в нотному записі, або лишилися відображеними
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частково і тому перебувають у сфері можливого. Звукове втілення таких
параметрів завжди відрізняється нестабільністю та варіативністю.
У п’ятилінійній нотації класико-романтичного періоду досягнуто
відносної рівноваги між цими двома типами параметрів, оскільки в ній досить
повне й однозначне графічне відображення отримують практично всі
властивості звуку і параметри музичної композиції (висота, тривалість,
гучність, частково - тембр; орнаментика, що в епоху бароко часто не
виписувалась в тексті та імпровізувалась музикантами; виконавські нюанси штрихи, артикуляція, агогика, в фортепіанної музиці - педалізація).
Однак навіть при такій точності фіксації нотного тексту (в порівнянні з
нотаціями попередніх епох) невідображеними в нотному записі залишаються
нюанси інтонування, що відносяться до області мікродінамікі, агогіки,
індивідуальна манера звуковидобування.
Те ж саме стосується і якостей вагомості або легкості сильних і слабких
долей, метроритмічних і ладових тяжінь (ладової інтенції) а також - прихованої
поліфонії, про що вже йшла мова вище.
Якість завершеності, структурованості, яку здобув музичний текст з
появою п’ятилінійної нотації стала результатом довгого процесу вдосконалення
нотного письма, пов’язаного із прагненням до найбільш точної графічної
фіксації звукового матеріалу, у ході якого спочатку досить широка область
віртуальних параметрів нотації поступово звужувалася.
Показовим в цьому плані є навіть ранній етап розвитку класичної
п’ятилінійної нотації – епоха генерал-басу та партименто.
Вона характеризувалася нерозривною єдністю композиторської та
виконавської діяльності і наявністю розвиненої культури імпровізації, з чим
була пов’язана неповнота запису багатоголосного твору, яка дозволяє деяким
дослідникам навіть говорити про «нотацію партименто» [206, c. 80].
Ці сфери композиторської та виконавської творчості припускають, таким
чином, наявність двох рівнів музичної композиції - реального, графічно
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зафіксованого і віртуального, потенційного, що створюється і визначається
свідомістю музиканта-імпровізатора.
Описуючи амбівалентний характер партименто - навчальних вправ,
покликаних розвинути композиторську техніку і навички виконавської
імпровізації з одного боку і повноцінного виду творчості, мистецтва - з іншого,
італійський вчений G. Sanguinetti зауважує, що партименто – «it is a basso
continuo or thoroughbass, but one that does not accompany anything except itself. It
is a figured bass, but very often it has no figures at all. It is a bass, but can as well be
a soprano, an alto, or a tenor. Whether tenor, alto, or soprano, it is often the lowest
voice, but sometimes it can skip from one voice to another in the texture. It is written,
but its goal is improvisation» [206, c. 51] (партименто – це «basso continuo або
генерал-бас, але такий, який не супроводжує нічого крім самого себе. Це
фігурований бас, але дуже часто він взагалі не має фігурацій. Це бас, але може
виступати також як тенор, альт або сопрано. Нехай то буде тенор, альт або
сопрано, це часто низький (іноді найнижчий) голос, але іноді він може
переходити від одного голосу до іншого. Партименто записані, але їх метою є
імпровізація»). На думку автора, хорошим визначенням партименто може стати
метафора: «a partimento is a thread that contains in itself all, or most, of the
information needed for a complete composition. The classic organicist metaphor of
the seed might also be used, but usually the seed metaphor and its musical
counterparts, like the Grundgestalt, do not develop in the dimension of time <…>
The partimento, by contrast, is a linear entity that runs from the beginning to the end
of a (potential) composition» [206, с. 51] («партименто - це нитка, яка містить в
собі всю, або більшість, інформації, потрібної для закінченої композиції.
Класичну метафору органіста про ―зерна‖ також може бути використано, як і її
музичні синоніми, наприклад, Grundgestalt, але вони являють собою щось, що
не розвивається в часі <...> Партименто, навпаки, являє собою лінію, яка
проводиться від початку і до кінця потенційної композиції»). Далі G. Sanguinetti
зауважує, що партименто - це «потенційна музика» [206, с. 51]. У партименто,
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на думку дослідника, намічається тональний план, гармонія, фактура, стиль і
жанр майбутньої п'єси [206, с. 51].
Згідно з G. Sanguinetti, («even very simple partimenti <…> can easily support
a great number of possible realizations, from simple block chords to amazingly
complex polyphonic or even orchestral realization» [206, с. 52] «навіть дуже прості
партименто припускають велику кількість можливих реалізацій - від простого
блоку акордів до дивовижно складних поліфонічних і навіть оркестрових
втілень»). Автор посилається на трактат Фіделя Фенаролі, який пропонує в
якості навчальної практики триступеневу реалізацію партименто: перша стадія
включає гармонізацію вихідного голосу простими консонансами, під якими в
традиції партименто розуміються не тільки консонуючі акорди, але акорди, що
входять до складу «основних моделей супроводу» [206, с. 52], друга додавання

дисонансів,

в

практиці

партименто -

затримань,

третя –

найскладніша - включає роботу з фактурою, її поліфонізацію, «всі ті аспекти,
які надають партименто неповторної форми і стилю» [206, с. 52]. Відзначимо,
що в наявних джерелах докладно описані тільки перші дві стадії реалізації
партименто, тоді як, згідно з G. Sanguinetti, «техніки більш складних реалізацій
передавалися усно» [206, с. 52]. Розглянемо різні варіанти гармонізації одного і
того ж фрагменту партименто, наведені G. Sanguinetti [206, с. 57]:
а)
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б)

в)

Перед нами - різні типи каденцій, що використовувалися в практиці
партименто.

Приклад

«а» -

проста

каденція

(згідно

з

термінологією

Ф. Фенаролі), «б» - складна каденція, «в» - подвійна. При одній і тій же самій
лінії басу (I-V-I щаблі ладу) і гармонічній схемі (T-D-T) спостерігаємо різні
варіанти фактурно-гармонічного оформлення. У першому прикладі - проста
послідовність T1-D3-T1. У другому додається затримання. У третьому до
домінанти із затриманням додаються ще два акорди: D і допоміжний T64.
Зупинимося

також

на

пропонованих

G.

Sanguinetti

варіантах

фактурно-гармонічного оформлення секвенцій, заснованих на русі басу по
щаблях ладу [206, с. 62]:
а)

б)
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в)

Бачимо тут різні варіанти фігурування верхнього голосу в умовах однієї й
тієї ж самої лінії басу і гармонічної схеми.
Більш складні партименто нерідко спираються на мелодично розвинений
басовий голос. Фактурне оформлення всієї іншої вертикалі може бути різним,
наприклад:
 верхні голоси в акордовому викладі [206, c. 70]:

 до басу приєднується тільки один верхній, мелодично самостійний
голос, виникає поліфонічне двоголосся [206, c. 75]:

 утворюється поліфонічна тканина з перемінною кількістю голосів
[206, c. 75]:
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Таким чином, з усіх компонентів композиції в практиці партименто
(особливо це стосується більш простих, інструктивних зразків) реальність в
області нотного письма знаходив тільки один з голосів поліфонічного цілого
(як правило, бас), і, частково, гармонічна схема, позначена цифровкою, а
конкретный фактурний рисунок належав до області віртуального, кожного разу
по-новому втілюючись в клавірній імпровізації.
Більш складні партименто в своєму закінченому вигляді нерідко набували
рис різних жанрів. Згідно з G. Sanguinetti, «Leonardo Leo was especially fond of
partimenti in the style of a concerto or a toccata. Durante wrote beautiful examples of
Galant sonatas in partimento notation. At the beginning of the tradition, Bernardo
Pasquini and Gaetano Greco wrote organ versetti as partimenti. And, of course, fugue
was considered the crowning glory of all partimento studies and was practiced by all
Neapolitan masters» [206, c. 79-80] (Леонардо Лео особливо любив партименто в
стилі концерту або токати. Дуранте писав прекрасні зразки Галантних сонат в
нотації партименто. На початку традиції Бернардо Пасквіні та Гаетано Греко
писали органні версети у вигляді партименто. И, звичайно, фуга вважалася
вінцем усіх пошуків в області партименто та практикувалася усіма
неаполітанськими майстрами).
Фуга партименто (або генерал-бас фуга згідно з М. Серебреніковим
[149]) - жанр, що знаходиться на перетині письмової та усної, імпровізаційної
традицій – справжній зосередок віртуального в жанровій системі бароко.
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М. С. Серебреніков виділяє чотири форми втілення генерал-бас фуги в нотному
записі:
1. зашифрована генерал-бас-фуга;
2. частково зашифрована генерал-бас-фуга;
3. розшифрована генерал-бас-фуга;
4. «усна» генерал-бас-фуга.
До першого типу відносяться фуги, графічне оформлення яких обмежено
одним нотоносцем. Нотами виписувався в першу чергу той голос, що вступав із
темою. Гармонічний зміст позначався цифровкою. «Нотування обраного голосу
продовжується до тих пір, поки не підійде черга наступного вступу теми. Зміна
регістрів в рамках одного нотоносця здійснюється за допомогою зміни ключів»
[149, с. 15]. В фугах другого типу «редуковані лише внутрішні голоси фактури,
а ті, что виявляються в даний момент крайніми, виписані на індивідуальних
нотоносцях в відповідних ключах» [149, с. 15]. В фугах третього типу «фактура
<…> виписана повністю, у тих випадках, коли розшифровка наводится як
наочний зразок, в нотації зберігається цифровка» [149, с. 15]. «Усні» генералбас фуги – це фуги, що виникають у процесі вільної імпровизації за
інструментом [149, с. 15].
Як бачимо, фуга партименто демонструє різні ступені актуалізації
віртуального в нотному записі.
Втілення фактурної вертикалі в практиці генерал-басу характеризується
тісною взаємодією полифонічного та гармонічного начал (докладніше про
двоосновність техніки генерал-басу див. [179]). В ансамблевій музиці реалізація
багатогоголосної вертикалі партії continuo так чи інакше пов’язана з
контрапунктичною взаємодією ліній в партіях інструментів. Як ілюстрацію
наведемо декілька варіантів багатоголосного запису партії клавіру в першій
частині Сонати F-dur TWV 41:F2 для флейти та basso continuo Г. Ф. Телемана.
Оригінальний запис (т. 1-4) виглядає так:
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Розшифровка Thomas Wilt у виданні G. Schrimer має наступний вигляд:

У цій розшифровці послідовно реалізуєтся ідея затактової інтонації після
сильної долї й паузи, яка задається лінією басу. Наприклад, в т. 1 з’являється
мелодичний хід, що дублює партію флейти – друга восьма другої долі, яка
переходить в першу восьму третьої долі. Між тактами 3 і 4 виникає аналогічна
затактова інтонація на повторюваному тоні f. Такий прийом ніби порушує
рівномірний «біг» восьмих та шістнадцятих флейтової партії й одночасно
рельєфно відтіняє сильні долі, надаючи рухові пружності, підкреслюючи
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танцювальну пластику теми. Деякі інші фрагменти партії клавіра інтонаційно та
ритмічно перегукуються з флейтовою партією: в т. 2 на другій долі група з
чотирьох шістнадцятих повторює такую ж саму ритмічну фігуру в партії
флейти, але в іншій звуковисотній позиції. Перші дві долі т. 3 ритмично і
частково інтонаційно повторюють вихідний мотив партії флейти (т. 1). У т. 4
сопрано в партії клавіра дублює мелодію флейти в терцію, а альт – лінію басу в
верхню дециму. У цій розшифровці партія клавіру досить самостійна,
мелодично виразна та контрапунктично майстерно доповнює флейтову партію.
Розглянемо розшифровку цього ж фрагменту у виданні Bärenreiter Verlag
1963 р.:

Тонічний трезвук на першій долі т. 1, на відміну від попереднього
варіанту, дано в мелодичному положенні квінти, тобто верхні звуки партії
клавіра на перших двох долях цього такту дублюють тони мелодії флейти. На
третій та четвертій долях т. 1 в тенорі виникає підголосок, який імітує ритм
лінії басу, але самостійний за мотивною структурою. Тони сопрано в партії
клавіра також утворюють підголосок, що контрастує з партією флейти. В
наступних тактах верхні голоси в партії клавіра помітно відрізняються від
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попередньої розшифровки ритмічно та звуковисотно. В т. 2 лінія сопрано
мелодично досить нейтральна, вона рухається у межах I-VI-V щаблів, двічи
повторюючи ритмічну фігуру з чверті та двох восьмих. Недостатня мелодична
рухливість верхнього голосу в цьому такті (повторюється тон d на другій долі),
можливо,

пов’язана

з

вимогами

повноти

акордової

вертикалі:

автор

розшифровки додає відсутній як в лінії басу, так і в партії флейти квинтовий
тон (d) секстаккорду ІІ щаблю. В т. 3 в партії клавіру, в сопрано, – синкопа з
мелодичним ходом V-I-VII-I. В т. 4 альт і тенор в партії continuo дублюють
партію флейти в унісон і в терцію. В цілому в цій розшифровці домінують
закономірності гармонічної вертикалі, тип фактури наближається до хоральної,
тоді

як

в

попередньому

варіанті

спостерігалася

органічна

взаємодія

гармонічного та поліфоничного начал.
Ще один варіант партії basso continuo – сучасна розшифровка з сайту
flutetunnes.com – знов демонструє проникнення інтонацій флейтової партії в
партію клавіра та поліфонізацію останньої. В лінію альта з партії флейти
проникає ритмічна фігура, що складається з восьмої та двох шістнадцятих, яка
фактично готує появу матеріалу флейтової партії (у клавіра в т. 1, в альті дві
шістнадцяті b-a, котрі на наступній долі з’являються у флейти, в т. 2 у клавіра
g-f, що також одразу повторюються флейтою). Окрім цього автор розшифровки
в т. 3 використовує прийом, який ми вже бачили у варіанті Thomas Wilt’а –
одночасний виклад в партії флейти та в верхньому голосі партії basso continuo
фігури з чотирьох шістнадцятих, яка складається з різних тонів однієї й тієї ж
самої гармонії. З розшифровкою Thomas Wilt’а цей приклад споріднює також
підкреслювання затактової інтонації лінії басу (правда, в т. 2 в верхньому голосі
затакт складають дві шістнадцяті, а не восьма як у Wilt’а). Як і в попередніх
розшифровках у кадансі (т. 4) клавір дублює лінію флейти.
В т. 5 знаходимо елементи імітаційної поліфонії: в партії клавіра
з’являються фігури з чотирьох шістнадцятих, які представляють собою дещо
інакший за звуковисотним складом варіант таких самих фігур в партії флейти.

111

Загалом цю розшифровку відрізняє від інших більша легкість, прозорість
фактури: в партії continuo триголосся подекуди змінюється двоголоссям на
відміну від досить щільного чотириголосся в інших наведених нами зразках:

У деяких варіантах розшифровки поліфонизація гармонічної вертикалі
призводить до фактичної зміни авторської цифровки (докладніше про це див.
[179]). В прикладі наведеному нижче, в партії клавіра, в сопрано, імітуєтся
матеріал партії флейти, внаслідок чого в т. 1, на четвертій долі замість
заявленого Г. Ф. Телеманном секстакорду VII щаблю виникає фактично
домінантовий квартсекстакорд (або терцквартаккорд, якщо розглядати обидві
партії) із затриманям в сопрано (тон f з попередньої тонічної гармонії).
Загалом

наведена

нижче

розшифровка

відрізняється

мелодичною

розвиненістю. Клавір імітує флейту (в т. 1), дублює її партію в нижню сексту
(т. 2), знову входить у контрапунктичну взаємодію з флейтою (імітує фігуру з
восьмої та двох шістнадцятих), викладає контрастні підголоски (т. 6-7):
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Таким чином, в обох названих видах музикування із всіх компонентів
багатоголосного цілого реальність в області нотного письма знаходить лише
один голос: бас в у зразках генерал-басу (партії basso continuo), будь-який з
голосів в партименто) тоді як фактурно-гармонічна вертикаль є, по суті,
віртуальною структурою, що кожного разу по-новому втілюється у виконанні.
Вкажемо також, що в епоху бароко в нотному письмі дуже фрагментарно
фіксувалися виконавські нюанси: темп, динаміка, агогіка, артикуляція та
штрихи.
В типах нотації, що історично передували епосі бароко, область
віртуального-можливого була ще ширшою та менш усталеною.
Так, у літерній нотації - в європейській музичній культурі історично
найбільш ранньому типі фіксації музичного тексту, що виник не пізніше III ст.
до н. е. в Стародавній Греції, висота звуку позначалася за допомогою літер
грецького або латинського алфавіту: «давньогрецька літерна нотація вживалася
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в Західній Європі до Х ст. У період раннього Середньовіччя виник і
застосовувався поряд із нею спосіб позначення звуків літерами латинського
алфавіту. Спочатку діатонічний звукоряд, що складався з двох співочих октав
(А-а), позначався літерами від А до Р. Пізніше стали застосовувати лише перші
сім літер <...> Після ХII ст. середньовічна система літерної нотації була
витіснена невменним письмом і хоральною нотацією, проте в XIV-XVIII ст.
вона відродилася в різних варіантах в органних і лютневих табулатурах» [38, с.
113-114]. Згідно з Т. Лівановою, «стародавні греки користувалися нотацією
двох родів: старішою за походженням інструментальною і більш новою
вокальною. Перша з них включала літерні знаки грецького і давньофінікійского
походження. Положення знаків - пряме, поперечне і перевернуте - вказувало
висоту звуків в залежності від розташування пальців того, хто грав на струнах
ліри. У другій, вокальної нотації застосовувалися тільки грецькі літери, але
принцип її був запозичений з інструментальної <...> Ритм в записі точно не
фіксувався, оскільки в вокальних мелодіях він залежав від віршованого
розміру» [105, с. 12]. Оскільки літерами позначався кожен зі звуків мелодії, ця
система нотації дозволяла отримати досить повне уявлення про її ладову
основу та інтервальний склад. При цьому темповий і метроритмічний
параметри звучання не фіксувалися спеціально, музична ритміка регулювалася
просодією вербального тексту і становила, таким чином, віртуальний рівень
композиції відносно графічно відображених звуковисотних її складових.
Середньовічна невменна нотація відрізняється від античної літерної
більшою

наочністю

візуально-графічної

реалізації,

але,

при

цьому,

приблизністю передачі звуковисотної сторони звучання. Три основні фази
розвитку зазначеного виду нотації - адіастематична, діастематічна, невменнолінійна - пов'язані з процесом поступового уточнення висотних параметрів
(докладніше див. [202]), які переходять, таким чином, зі сфери віртуального в
предметну реальність нотного письма. Термін «віртуальний» ми вживаємо тут
у значенні, близькому до того, яке вкладає в нього Н. Корихалова, визначаючи
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віртуальну форму існування музичного опусу як сукупність минулих виконань,
відображених в колективній пам'яті, оскільки послідовність невм була
покликана нагадати співакам про звуковисотну організацію вже відомих їм
наспівів.
У невменній нотації, на відміну від літерної, також в деякій міри
знаходять відбиток ритмічна сторона звучання і виконавські нюанси (останні головним чином на ранніх етапах розвитку невменної нотації). У мелодіях
григоріанського хоралу ноти (невми, що позначали один звук або частини невм,
що позначали більше одного звуку), що мали «характер відпочинку,
заспокоєння», опори [207], збігалися з ударним складом тексту (tesis на
противагу «імпульсному» за характером arsis [207]) і частково відповідали
сучасному уявленню про «сильний» час, відзначалися в записі специфічними
значками — епісемами (вертикальними або горизонтальними, іноді подвійними
рисками), які вказували на подовження відповідної ноти вдвічі, іноді її
акцентування -

в

деяких

регіональних

різновидах

невменної

нотації

(докладніше див. [204]).
Агогіка передавалися за допомогою додаткових латинських літер: «t
(tenete - затримайте), x (exspectate -почекайте) - уповільнення; з (celeriter швидко) - прискорення» [121]. Букви t і x, що позначали уповільнення, мабуть,
могли замінюватися епісемой і навпаки [121]. Для позначення акценту також
використовувалася буква а («augete» - піднімати) [121]. Артикуляція у давніх
невменних рукописах відображалася, як вважають дослідники, за допомогою
різних способів накреслення. Так, «двозвучна невма pes могла бути записана
або ―гостро‖, двома штрихами під гострим кутом, або ―округло‖, з плавним
переходом від одного штриха до іншого» [121]. Латинськими літерами також
позначалися нюанси, пов'язані з вокальною технікою: «f (fremitus - гарчання,
frangor - розбиваюсь), g (guttur - гортань), c (clamor, clangor - крик)» [121], а в
епоху адіастематичної нотації - і особливості мелодичного руху: s (sursum вгору), α (altius - вище), l (levate - підійміть) - сходження мелодії; е (aequaliter -
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рівно) - повторення висоти попереднього звуку; i (inferius - нижче), d
(deprimatur - хай опуститься) – нисхідний мелодичний рух [121].
З появою невменно-лінійної, а потім - квадратної і готичної нотацій,
звуковисотна сторона звучання в цілому набула визначеності у нотному письмі,
перейшовши, таким чином, з віртуального співочого тезаурусу в область
конкретних графічних позначень. Проте у той же час дуже приблизною
залишалася передача ритміки. Більшість виконавських відтінків також не
знайшли відображення в цьому типі нотації.
Подальші історичні етапи у розвитку музичної нотації – тобто епохи
побутування модальної та мензуральної нотацій - пов'язані з виробленням
форм фіксації не тільки звуковисотних параметрів музичної композиції, а й
ритміки, що пов'язано з появою відносно розвинених форм багатоголосся і
необхідністю їх запису. Так, наприклад, модальна нотація, яка застосовувалася
в XII-XIII ст., використовуючи графеми, що закріпилися в квадратній нотації як
позначення звуковисотності, відображає також і ритм за допомогою лігатур комбінацій з двох, трьох, чотирьох, п'яти і більше таких графем. Процес
розробки способів графічного відображення ритміки йде паралельно з
упорядкуванням, стабілізацією останньої, що стає, на думку Ю. Євдокимової,
«найсильнішим імпульсом розвитку музики в XII столітті, яка буквально за
кілька десятиліть піднялася до висот поліфонічного багатоголосся, від
імпровізаційної творчості в процесі виконання до композицій res facta
(записаних раніше, ніж бути виконаними)» [66, c. 39].
Однак, згідно з В. Апелем, хоча модальна ритміка і заснована на
чергуванні тривалостей longa і brevis, модальна нотація все ж «не використовує
окремі позначення для них, а тільки для їх комбінацій <...> і це лігатури на
ранніх стадіях свого розвитку» [191, c. 223] (переклад наш -Я. С.). Графічне
відображення цих комбінацій не давало уявлення про те, яка з тривалостей є
longa, а яка brevis, оскільки знаки всередині лігатури мали практично однакове
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накреслення (див. [191, c. 223-224]) на відміну від тривалості у п’ятилінійній
тактовій нотації:

Ритмічне наповнення лігатур розшифровувалося завдяки модусам: шести
різним послідовностям longa і brevis, які були описані в трактатах того часу
(докладніше див. [138]) і, таким чином, були частиною віртуального тезаурусу
тодішнього музиканта, як раніше звуковисотність в невменної нотації. Перед
лігатурами, мабуть, вказувалося, який саме з модусів використовується.
Тому, за справедливим зауваженням Ю. Холопова, «головна особливість
модальної нотації полягала в неможливості визначити тривалість ―фігури‖ поза
контекстом: один і той же графічний знак отримував різне тлумачення в
залежності від свого оточення, яке, в свою чергу, було пов'язано з тим або
іншим модусом» [172, с. 164].
Перехід від модальної нотації до мензуральної пов'язаний з процесом
ускладнення ритміки і, відповідно, подальшого уточнення в нотному записі
часових відношень звуків. Згідно з Ю. Холоповим, «мензуральна нотація
завершила поступове віддалення ритму від загальноприйнятого модального
регламенту. Суть нововведень в тому, що тривалість звуку відтепер
безпосередньо передається формою нотних знаків (курсив наш - Я. С.), а не
залежить від домислюваних модусів »[172, с. 165]. З'являються також відсутні в
модальній нотації знаки мензури - прообраз тактових розмірів.
Однак на ранніх стадіях розвитку мензуральній нотації прийняті
позначення розподілу тривалостей все одно ще не фіксували всіх можливих
варіантів ритмічної організації музичного тексту; графічні позначення тих чи
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інших нот не завжди відображали їх фактичну тривалість. Покажемо це на
наступному прикладі:

Знак, який розташований перед нотами, вказує на розподіл тривалостей
на три - tempus perfectum, prolatio major, тобто brevis і semibrevis трьохдольні.
Ідентичне зображення двох розташованих поруч тривалостей semibrevis
дозволяє припустити, що вони тривають однаковий час, так само як і brevis на
початку, посередині і наприкінці побудови. Однак при порівнянні позначення
тривалостей мензуральній нотації з їх розшифровкою в сучасній системі,
виявляємо розбіжність зазначених нот за тривалістю. Це обумовлено дією
правила alteratio (зміни), яке пропонує збільшення тривалості другої з нот, що
стоять поруч - brevis або semibrevis, а також - правила imperfectio, яке твердило,
що «якщо у тридольному членуванні за відносно видовженою нотою буде <...>
більше трьох нот сусідньої меншої тривалості, то тривалість даної ноти
зменшується на одну третину» [39, с.546]. Таким чином, тривалості, які мають в
нотному записі однакове графічне відображення, озвучуються по-різному,
відповідно, як сучасні половинна з крапкою (в першому такті) і половинна (у
другому і третьому). Як бачимо, часові співвідношення тих чи інших звуків
багато в чому все ще залишалися надбанням віртуального композиторського
та виконавського тезаурусу, але не предметної області партитурної нотації.
Рівновага між актуальними та віртуальними параметрами нотації,
досягнута в клачисній п’ятилінійній нотації, знов порушується в модерних
системах ХХ-ХХІ ст.
У ХХ ст. у зв’язку з докорінними змінами естетичних засад музичного
мистецтва, новаціями в області музичної мови, появою нових технік
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композиції, принципів організації музичного матеріалу та музичної форми
значних змін зазнала й музична нотація.
В цілому процеси реформування нотації в ХХ ст. підпорядковуються
двом протилежним тенденціям: перша пов’язана з прагненням композиторів до
максимальної повноти нотнографічного відображення свого задуму, деталізації
музичного тексту, друга – з посиленням ролі виконавця в конструюванні
звукового цілого, що призводить до виникнення різних видів алеаторики,
імпровізаційної музики, таких явищ як хепенінг, мультимедіа, акція і, в
наслідок цього, нерідко до розмиття меж самого поняття «музичний твір», до
варіативності, мобільності його структури.
Згідно з класифікацією О. Дубинець, нотації ХХ-ХХI ст. можуть бути
поділені на два основні види – детерміновану та недетерміновану нотації.
Детермінована нотація, на думку дослідниці, є системою нотації зі
«стабільними

відношеннями

між

компонентами

нотного

запису»,

«моносемантичністю при реалізації» [62, c. 18]. Недетерміновану нотацію автор
называє нотацією з «полісемантичністю при реалізації», у якій «відбувається
відмова від статичних відношень між компонентами нотного запису та
віддається перевага гнучким способам втілення нотного тексту в звуки» [62,
c. 18, 24].
Детермінована

нотація

включає

до

себе

різноманітні

видозміни

традиційної нотації, кластери, нові види табулатур, що фіксують нові техніки
інструментального виконавства. Недетермінована – системи флуктуаційної,
зонної, графічної, вербальної нотацій, нотацію «mobile» [там само].
Модифікації традиційної (п’ятилінійної тактової) нотації відмічені двома
тенденціями.
Перша пов’язана з вільним трактуванням звуковисотних, ритмічних,
нерідко інструментальных параметрів.
Вкажемо, зокрема на:
1. Sprechstimme – вільну мелодекламацію з ненотованою висотою звуку;
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2. відмову

від

3. довільність

тактових

рисок –

інструментальних

розмивання
складів,

метричних

порядку

рамок;

розташування

інструментів, «перед- та постпартитури <…> двох-трьохстрочні ескізи до
партитур, спрощені дирекціони зі зменшенням кількості строк та ключів,
словесними вказівками вступу інструментів»;
4. кластери без точної висоти звуків, а лише з позначенням зонних меж
[62, c. 20-21, 22]).
Друга, навпаки, передбачає уточнення фізичних характеристик звучання,
наприклад, використання докладних шкал гучності – від найтихіших до
найгучніших звуків.
До класу детермінованої нотації належать і нові види табулатур [62,
c. 24], в яких, як і раніше, відображені не висота чи тривалість звуку, а
топографія інструменту, спосіб дотику до нього, причому в табулатурах
ХХ-ХХI ст. композиторами фіксується в багатьох випадках навіть не стільки
висота звуку, скільки індивідуалізовані звукові ефекти, що реалізуються за
допомогою певних прийомів звуковидобування (як, наприклад, в табулатурах
препарації інструментів). Таким чином, в цих системах нотації досить повно
фіксується тембр - властивість звуку, яка в нотації класико-романтичної епохи
мала відносний, варіативний, тобто віртуальний характер. Додамо також, що
табулатури сучасної музики настільки індивідуалізовані та різноманітні в плані
конкретних позначок, що за умови незнання останніх виконавцем або
гіпотетичної втрати композиторських коментарів та розшифровок, текст
музичного твору, записаного в подібній нотації, перетворюється на віртуальний
об’єкт, можливість, що не реалізується в звучании.
В фортепіанній музиці ХХ ст.часто гранично деталізованими стають
позначення педалізації. Згадаємо в зв’язку з цим відсутність останніх в творах
деяких

композиторів-піаністів,

продовжувачів

романтичних

традицій

(наприклад, К. Дебюссі), які залишали педалізацію на розсуд виконавця, котрий
міг «вирахувати» її, виходячи з того чи іншого фактурного рисунку (порівняємо
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нотні

записи

фортепіанних

творів

К. Дебюссі

В. Сильвестрова):
К. Дебюссі. Бергамаська сюїта. Прелюдія

П. Булез. «Douze notations» для фортепіано

П. Булез. Соната №1 для фортепіано.

з

письмом

П. Булеза,
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Сильвестров. Соната №1

Практично всі види недетермінованої нотації ґрунтуються на винятково
вільному відображенні в нотному письмі всіх параметрів композиції.
Флуктуаційна нотація вказує на координати реального часу, а не на традиційні
метричні чи темпові параметри [62, c. 25], базуючись на довільних
послідовностях тривалостей в межах певних (часто хронометрованих) відрізків.
Внаслідок довільної передачі тривалостей співвідношення голосів по вертикалі
також набуває відносного, варіативного характеру, через що звуковисотна
сторона музики в цьому виді нотації теж стає схльної до ситуативних змін [там
само]. Таким чином, тривалість кожного конкретного звуку та традиційні
метро-ритмічні відношення йдуть у область віртуального, як і вертикальна
організація звукової тканини, тоді як саме физичний час, що в традиційній
нотації являв собою віртуальну структуру, варіативно втілювану в кожному
виконанні, актуалізується в області партитурної нотації та в живому
звучанні.
Зонна нотація - це «система нотації в алеаторичній музиці, яка дозволяє
виконавцю обирати окремі типи операцій у твердо встановлених межах.
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Виконавець сам обирає характеристики звуків в межах певної зони. Вона може
бути встановлена композитором для всіх нотаційних параметрів: висоти,
часових відношень, артикуляції, динаміки, тембру (в електронній музиці)» [62,
с. 32]. Таким чином, в цьому типі нотації будь-який з параметрів композиції (в
тому числі физичні характеристики звучання – наприклад, реальний час) може
стати актуальним або віртуальним в залежності від волі композитора та
виконавця.
В графічній нотації «крім незвичного використання знаків традиційної
нотації, застосовуються і інші візуальні символи. Ця нотація пов’язана з
відмовою від конвенційного трактування нотних і словесних знаків та із
застосуванням методів зображальної графіки» [62, с. 38]. Цей тип нотації
емансипує візуальне начало, відповідно, зі зникненням або суттєвою
трансформацією традиційних нотних знаків зникають виконавські орієнтири.
Згідно з О. Дубинець, «багато графічних партитур можна розташовувати на
пюпитрі різними способами, перегортати їх та міняти напрям читання» [62,
с. 39]. Деякі з партитур в графічній нотації вже не потребують звукового
втілення, достатньо й візуального образу, що викликає суб’єктивні асоціації.
Отже, сама музика як звуковий феномен є в таких партитурах чистою
виртуальністю,

об’єктом,

що

знаходиться

в

області

слухової

уяви

глядача-слухача.
Поняття нотації «mobile» прямо пов’язано з поняттям «відкритої форми».
Композитор записує певні фрагменти цілого, порядок чергування яких
обирається музикантами в процесі виконання. Така нотація «фіксує музичну
форму з алеаторичною послідовністю частин в реальному часі» [62, с. 35].
Таким чином, в цьому виді нотації в сфері віртуального перебуває сама
структура музичного твору, останній перестає існувати в традиційному для
класико-романтичної епохи розумінні – як певна нероздільна, тотожна собі
цілісність.
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Музичний твір як структура, що однозначно фіксується та відтворюється
у відносно незмінному вигляді зникає і в іншій системі сучасної нотації –
вербальній, де «використовуються лише символи письмової мови, які
утворюють інформативне повідомлення» [62, с. 42]. У вербальній нотації
інтерпретатору або «даються вказівки про порядок дій при виконанні», або
«поетично-лінгвістичними

засобами

навіюється

особливий

настрій

для

імпровізації відповідно до заданих у тексті образів» [там само].
Ми

коротко

розглянули

різні

системи

нотації

через

призму

співвідношення актуальних та віртуальних параметрів, яке схематично можна
представити наступним чином:
Співвідношення актуальних та віртуальних параметрів нотації в її історичних типах
Види нотації
Актуальні параметри
Виртуальні параметри
Літерна (античність) Звуковисотність
Невменна
(адіастематична,
діастематична)

Невменнно-лінійна

Модальна нотація

Приблизний характер
мелодичного руху, мотивна
структура, акценти, артикуляція,
(приблизно) агогіка, спосіб
звуковидобування.
Точна висота більшості звуків.

Темп, ритм, метр, динаміка,
виконавські нюанси
Точна висота звуку, темп, метр і ритм,
динаміка.

Метр і ритм, темп, динаміка,
артикуляція, способи
звуковидобування, склад виконавців,
вертикальна координація голосів (у
багатоголоссі).
Темп, динаміка, артикуляція, способи
звуковидобування
Темп, динаміка, артикуляція, способи
звуковидобування, інші виконавські
нюанси.
Гармонічна вертикаль, фактура (в
практиці генерал-басу, партименто),
темп, динаміка, артикуляція,
орнаментика, інші нюанси виконання
Мікронюанси виконання, прихована
поліфонія.

Мензуральна
нотація

Звуковисотність, приблизно ритміка (комбінації тривалостей)
Звуковисотність, ритміка
(тривалості, їх співвідношення)

П’ятилінійна
тактова нотація
(бароко)

Звуковисотність, метр і ритм,
темп, динаміка, артикуляція,
орнаментика (не завжди)

Пятилінійна тактова
нотація (класикоромантична доба)
Нотації ХХ-ХХI ст.

Звуковисотність, метр і ритм,
темп, динаміка, артикуляція,
орнаментика, педалізація, агогіка.
Будь-який з параметрів композиції може стати актуальним або віртуальним.
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Наведена схема, однак, видається не повною, оскільки не враховує
процесуальності актуалізації віртуальних параметрів композиції або, навпаки,
спливання актуальних у сферу віртуального, а також міри актуалізації тих чи
інших властивостей звуку та параметрів композиції в нотному письмі. В більш
повному

графічному

відображенні

процес

развитку

музичної

нотації

виглядатиме так:

На запропованій схемі за межами заштрихованого кола знаходиться
віртуальне поле можливостей, обумовлених матеріалом музичного мистецтва –
звуком та його властивостями та обмежене порогом сприйняття. Всередині
нього ще одна більш вузька область – поле можливостей, що зумовлені
особливостями того чи іншого музичного стилю. Заштриховане коло позначає
актуальний об’єкт – музичну нотацію в її історичних типах. Стрілки
ілюструють рухомий процес поступового переходу тих чи інших властивостей
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звуку і відповідних параметрів композиції з області віртуального до предметної
області нотного письма, їх перетворення на актуальні параметри нотації.
Отже, якщо на ранніх етапах становлення нотації різноманітні параметри
музичної композиції актуалізовувалися в нотному письмі, переходячи зі сфери
можливого як інтерсуб’єктивного (звуковисотність в літургічній монодії) або
потенційного (власне музична ритміка, що поступово кристалізувалася у
надрах раннього багатоголосся та відображалася у нотній графіці) в сферу
дійсного, то у ХХ ст. спостерігаємо зворотній процес, відмову від однозначного
відтворення тих чи інших параметрів композиції, аж до самої структури
музичного твору, їх перехід у сферу знятого, віртуального буття.
3.2 Ієрархічні структури віртуального в музичній формі.
Але повернемося до музичного твору як феномену класико-романтичної
музичної культури - відносно стабільної візуально-слухової цілісності, що має
ієрархічну побудову.
Потенційні можливості та приховані плани тексту наявні на усіх рівнях
цієї ієрархії. Вони є віссю розбіжності письмової та звукової основ музики,
своєрідним продуктом синтезу об’єктивного та суб’єктивного. Ці специфічні
структури, на наш погляд, мають отримати єдину дефініцію, якою, як ми
вважаємо, може стати термін «віртуальні структури нотного тексту». Ми
розшифровуємо його в двох значеннях:
1. Приховані, не зафіксовані візуально елементи музичної композиції, що
безпосередньо взаємодіють зі свідомістю музиканта - потенційні можливості,
які актуалізуються останнім, реалізуються в інтонування та сприймаються
слухачем, безпосередньо впливають на характер інтерпретації.
2. Приховані елементи музичної композиції, які опосередковано
взаємодіють зі свідомістю музиканта - рівні тексту, не пов'язані з конкретним
інтонуванням і сприйняттям, що розкриваються тільки в процесі аналітичної
реконструкції і опосередковано впливають на характер інтерпретації.
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Тобто, відносно до сприймаючої свідомості маємо виділити два рівні
віртуальних структур: безпосередній та опосередкований.
На фактурно-звуковому рівні до віртуальних структур нотного тексту
може бути віднесено все те, що пов'язано зі сферами музичної чуттєвості,
мальовничості, фонізму, те, що робить нотне зображення чорно-білого
«музичного складу» барвистим реальним життям «звукового тіла» в його
тембровій та просторово-динамічній явленості. Це, наприклад, індивідуальні
темброво-динамічні характеристики звучання, оскільки вони не піддаються
точній фіксації у нотному записі. На основі цих двох структур виникають ще
дві – фактурна координата глибини, фізичним субстратом якої є така
властивість звуку як гучність, що досить відносно фіксується на письмі, а
також - рельєфно-фонові відношення між окремими елементами фактури, що
базуються на динамічно-тембрових та регістрових характеристиках, закладених
у тексті, однак не відображених в ньому повністю, які кожного разу
суб’єктивно відчуваються виконавцем.
З

другим –

інтонаційно-синтаксичним –

рівнем

пов’язана

інша

віртуальна структура – прихована поліфонія, яка формується під дією різних
факторів: по перше, приховані голоси складаються з тонів, які завдяки
метро-ритмічним,

темброво-динамічним,

темброво-регістровим

факторам

виділяються з загального звукового потоку як рельєф. Наприклад, звуки, що
припадають на сильний час такту, відчуваються як більш вагомі, ніж інші і далі
слух пов’язує їх між собою у додаткову лінію. Віртуальні пласти фактури
виникають і за умови наявності темброво-регістрового контрасту між сусідніми
звуками мелодії або мелодичної фігурації, якщо цей контраст є системним:
звуки, що знаходяться в іншому регістрі, і, відповідно, відмінні за тембром,
зв'язуються слухом між собою і утворюють самостійний план. Зв’язування
тонів-рельєфів, що знаходяться на певній відстані, в одну мелодичну лінію є
результатом взаємодії фактурно-синтаксичних текстових умов з проявами
слухового інтелекту виконавця.
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Виникнення прихованої поліфонії пов’язане також із особливостями
звукової тканини: приховані голоси частіше виникають всередині мелодичних
чи гармонічних фігурацій (завдяки природній потребі слуху в знаходженні
певних опорних моментів), рідше – в довгих мелодичних лініях (як своєрідний
зв’язок між вершинами мелодичних хвиль).
М. Скребкова-Філатова

пропонує

наступну

класифікацію

форм

прихованої поліфонії: окрім прихованих мелодичних ліній авторка вказує
також на приховану імітаційну поліфонію, ефект якої існує завдяки тому, що
наш слух сприймає подібні мелодичні фрагменти, які звучать по черзі в різних
звуковисотних позиціях або в різних регістрах як вступ різних голосів, а також
прихований акордовий склад, ефект якого виникає при русі мелодії по звуках
акорду [152, с. 108—109]. Крім зазначених видів прихованого багатоголосся
дослідниця враховує можливість виникнення ще й прихованої гетерофонії:
коли мелодія рухається стрибками на однакові інтервали, і в нашому
сприйнятті виникає ефект дублювання головного голосу; і прихованих органних
пунктів.
Таким чином, насиченість фактури віртуальними планами додає останній
об'ємності, стереофонічністі.
З

фактурно-синтаксичними

ресурсами

віртуального

найчастіше

стикаються піаністи, особливо при роботі над романтичною музикою, в силу
багатоголосої і політембрової природи інструменту. При цьому педаль дозволяє
більш виразно прозвучати прихованим в музичній тканині мелодичним лініям і
гармоніям.
Латентними фактурними імпульсами для виконавця-піаніста наповнені і
поліфонічна, і гомофонно-гармонічна фактура. Постаючи в нотному записі як
двомірне поєднання малюнків мелодичного голосу і акомпанементу, вона може
в звуковому втіленні трансформуватися в багатовимірний простір, утворений з
не виділених візуально, але інтонаційно виразних ліній в акордовому супроводі
і фонових гармонічних фігурації. У процесі технічного освоєння і розкриття
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тексту креативні зусилля виконавця направляються на пошук динамічних,
артикуляційних, агогічних прийомів, що сприяють виявленню прихованих ліній
в звучанні. При цьому стають виразними для слуху доти віртуальні довгі
мелодичні

лінії;

відносно

короткі

виразні

підголоски;

мікроінтонаціі,

трактовані як остинато; приховані органні пункти і педалі.
Величезне значення у фортепіанній музиці, починаючи з епохи
романтизму, має лінія басу, яка утворюється з тонів, що припадають на сильні
долі. Як більш вагомі, завдяки цій метро-ритмічній умові, а також – за рахунок
своїх темброво-регістрових властивостей, вони зв'язуються в самостійну лінію,
посилену за рахунок використання педалі і стають своєрідним віртуальним
фундаментом гармонічної вертикалі.
Так в результаті специфічного виконавської аналізу музичної фактури,
спрямованого на виявлення її прихованих компонентів, мелодичні лінії,
гармонічні фігурації або акордові акомпанементи, що виглядають в нотній
графіці як єдине ціле, в слухових і рухово-тактильних, тілесних відчуттях
музиканта виявляються розділеними на багатовекторні віртуальні плани,
співвідносні між собою в градаціях рельєфу і фону.
Приховані мелодичні лінії, як правило, поєднують дрібні фактурні ланки
у побудови більшого масштабу, тому їх виявлення та інтонування допомагає
виконавцеві доцільно розподілити фізичні зусилля, досягти спритністі і
зручності у виконанні технічно складних епізодів.
У фортепіанній музиці увага до лінії басу, її тембрових властивостей
направлена на обертонове багатство, глибину і об’єм звучання. Інтонування
захованих в фактурі супроводу виразних підголосків покликане створити ефект
багатовимірності музичного простору, звукової перспективи з ближніми і
далекими планами.
Поєднання між собою (за допомогою описаної Е. Куртом «кінетичної
напруги» [101, с. 187]) тонів, що рельєфно виступають із загального
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інтонаційного потоку сприяє більшій цілісності музичної форми, що
послідовно реалізується в звучанні.
Більшість

форм

віртуального

в

фактурі

фортепіанних

творів

композиторів-романтиків може знайти звукове втілення при відповідному
розподілі «вільної ваги», (згідно з Г. Нейгаузом [122, с. 64-80]) руки і пальців
піаніста, певної якості туше, особливо при тембрових і регістрових контрастах
між різними планами фактури, а також за умови використання педалі, що
дозволяє утримувати звук після того, як палець відпускає клавішу. Особливо це
стосується тонів, що складають «заховану» в гармонічних фігураціях лінію
басу. Завдяки педалі і самі ці фігурації, в свою чергу, «збираються» в одиниці
об'ємної гармонічної вертикалі. Письмові позначення педалі також нерідко
переходять в область віртуального, тобто можливого, мислимого плану нотного
тексту, як, наприклад, в творах К. Дебюссі або С. Рахманінова. Обидва
композитори в багатьох випадках залишають педалізацію на розсуд виконавця,
і останньому належить знайти художньо доцільне рішення, виходячи з
закладеного в нотній графіці фактурного рисунку.
Окрім прихованої поліфонії до віртуальних структур інтонаційносинтаксичного рівня належать і інтонаційні знаки, зокрема, риторичні
фігури - невід'ємна складова музики бароко. Якщо ретельний візуальнослуховий аналіз дозволяє виокремити їх графічні обриси із загального
інтонаційного потоку, то їх образно-символічний зміст, ключем до якого стає
суб'єктивний досвід синтезування музики і слова, не може бути осягнутим,
минаючи фігуру «семіотичного кентавра» слухача з абсолютним тезаурусом
[70-71]. Те ж саме можна сказати і про теми протестантських хоралів в музиці
І. С. Баха, які не тільки є основою тематизму органних хоральних прелюдій, а й
вплетаються в звукову тканину інших його творів, наприклад, в теми фуг
«Добре темперованого клавіру» [24]. Зауважимо, що символічний зміст
риторичних фігур і тем, похідних від тим хоралів, все ще, незважаючи на
численні музикознавчі дослідження в цій області, віртуальний для деяких
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сучасних виконавців і слухачів, тоді як за часів І. С. Баха він був актуальною
частиною культури.
Як носіїв віртуального символічного змісту, реальністю якого є
письмова основа музичного тексту, зокрема, буквені позначення нот, можна
розглядати теми-монограми в творах І. С. Баха, Д. Шостаковича, Й. Брамса,
Р. Шумана.
На композиційно-драматургічному рівні до віртуальних планів, що
впливають на структуру всього твору, слід віднести, наприклад, числову
символіку епохи бароко. Образи, зашифровані в числових відносинах
масштабів різних розділів музичної форми, можуть бути розкриті за умови
знання інтерпретатором особливостей барокового художнього мислення,
шляхом специфічного аналізу музичного тексту [24; 27; 128]. Їх реальність,
таким чином, також має письмову основу.
Віртуальним фактором організації композиційної структури в музиці
Нового часу є принцип диспозиції: закони риторики, риторичні моделі
диктують музичній формі певну логіку розвитку, кожен з розділів може бути
позначений із застосуванням термінології, прийнятої в ораторському мистецтві,
відповідно до своєї функції в структурі цілого. Назви і функції розділів не
прописувалися в нотному тексті, вони були надбанням тогочасної теорії
композиції і, так чи інакше, стимулювали відточування форми музичного твору
[71, с. 45-72].
Зі сферою віртуального на композиційно-драматургічному рівні
пов’язані також і так звані форми другого плану [141] в творах з
індивідуалізованими композиційними схемами, в яких з'єднуються кілька
формотворчих принципів (що особливо характерно для музики ХІХ-ХХ ст.), що
нерідко виникають як відображення прихованої програмності, сюжетності.
Нарешті,

до

віртуальних

компонентів

музичного

тексту,

що

виявляються на рівні композиційної структури, можуть бути віднесені заховані
усередині неї інтонаційні зерна, елементи, що служать джерелом тематизму
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всього твору, скріплюють його розгорнуту форму і які до того ж мають
значення символу-монограми (наприклад, «Сфінкси» в фортепіанному циклі
«Карнавал» Р. Шумана); motto і наскрізні інтонації в сонатних і симфонічних
циклах композиторів, пов'язаних з романтичною традицією. В деяких випадках
віртуальною структурою може стати й тема у варіаціях вільного типу: тоді,
коли вона зазнає суттєвих змін у процесі розвитку, і її початкова інтонаційноритмічна, ладогармонічна, фактурна будова практично не зберігається.
До прихованих, віртуальних планів відноситься також серія в
додекафонних творах як основний конструктивний елемент музичної тканини і
форми в цілому, та серійний або віртуальний канон як специфічне явище
поліфонії ХХ ст.
Всі вказані компоненти художнього цілого існують (або «не існують») в
нотному тексті як своєрідний внутрішній шар, виявлення якого вимагає
спрямованої слухацької та аналітичної роботи.
Схематично представимо віртуальні структури нотного тексту в
трирівневому цілому музичного твору і відносно до сприймаючої свідомості
наступним чином:
ВІРТУАЛЬНІ СТРУКТУРИ НОТНОГО ТЕКСТУ
Рівні сприйняття віртуальних структур в ієрархичній цілісності музичного тексту
Рівень безпосереднього сприйняття
Опосередкований рівень
сприйняття
Рівні структури музичного твору (за Є. Назайкінським)
ФАКТУРА
СИНТАКСИС
КОМПОЗИЦІЯ
Не позначені графічно елементи музичної композиції,
Приховані рівні тексту, що
потенційні можливості, що реалізуються у звучанні
розкриваються
лише
у
процесі
аналітичної
реконструкції
Індивидуальна тембровоПрихована поліфонія,
Числова
символіка,
динамічна палітра; глибинна прихована гармонія,
математичні закономірності
координата фактурного
риторичні фігури,
в композиційних структурах
простору
теми-монограми
музики Бароко, Ренесанса,
ХХ–ХХI ст.; диспозиція в
музиці
Барокко;
форми
другого плану; серія в
додекафонній
музиці;
серійний
(віртуальний)
канон.
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Віртуальні структури інтонаційно-синтаксичного та композиційного
рівнів пов’язані не лише з просторовими (як прихована поліфонія), а й з
емоційними, сюжетно-образними та інтелектуально-логічними уявленнями
виконавця.
Вивчення віртуального, починаючи з риторичних фігур і закінчуючи
числовою символікою і диспозицією, є необхідною умовою формування
виконавської концепції, адекватної до авторського задуму і стилю епохи.
Розшифровка закладених в тексті смислообразів, відображених в риторичних
фігурах, формує близьке до духовної атмосфери бароко емоційне наповнення
інтерпретації,

знання

принципів

диспозиції

допомагає,

виходячи

з

драматургічних функцій розділів, розподілити виконуваний матеріал за
ступенем його значущості і, згідно цьому, вибудувати динамічні наростання і
спади в масштабах всієї форми.
Виявлення в тексті різного роду наскрізних інтонацій (motto та ін.)
сприяє кращому розумінню і, відповідно, втіленню в звучанні логіки
розгортання музичних подій.
Аналіз, спрямований на пошук і визначення форм другого плану,
сприяє формуванню у свідомості виконавця або симультанних образів
розгорнутих побудов, або навпаки - диференціації, здавалося б, неділимого
цілого на декілька розділів, вибудові логічних цезур між останніми.
Індивидуалізованість композиційно-драматургічних рішень в тих чи інших
творах при відсутності вербально вираженої авторської програми незмінно
спонукає виконавця до пошуку і втілення в звукових образах власного
художньо виправданого «сюжету».
3.2.1. Фактурно-синтаксичні ресурси віртуального
У цьому підрозділі ми на окремих прикладах розглянемо текстові
фактори виникнення, умови реалізації в звучанні та модифікації віртуальних
структур фактурно-звукового та синтаксичного рівнів організації музичної
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форми. У якості аналітичного матеріалу нами обрано Прелюдію a-moll
BWV889 І. С. Баха як зразок класичної поліфонії вільного стилю у декількох
виконавських та редакторських версіях, які ми порівняємо з уртекстом, а також
цикл з 24 Прелюдій ор. 28 Ф. Шопена як одну з вершин фактурно-синтаксичних
взаємодій.
Звернемося до першого з названих творів.
Як видається, саме музика І. С. Баха являє собою найяскравіший приклад
розбіжності не лише між записаним та озвученим («Добре темперований
клавір», мабуть, є одним з найбільш різноманітно трактованих творів світової
музичної літератури, про що свідчить, наприклад, таблиця темпових
виконавських варіантів, подана Я. Мільштейном

[114, с. 371-383]), але й

записаного в різних виданнях, що стало однією з причин вибору цього твору для
аналізу ресурсів текстового віртуального. В кожній з редакцій знаходимо свої
вказівки щодо темпу, характеру, динаміки, артикуляції – такі, що часом далеко
уводять

від

автографу,

в

якому

зафіксовані

лише

звуковисотна

та

метроритмична складові тексту. Вибір цієї прелюдії зумовлений також будової
поліфонічної тканини: протягом усієї п’єси витримується реальне двоголосся.
При цьому фактура Прелюдії містить в собі багаті можливості для створення
різноманітних рельєфно-фонових відношень поміж різними тематичними
елементами за допомогою динаміки, тембру, артикуляції; виникнення
прихованих, віртуальних голосів, індивидуальних для кожного музиканта
об’ємних конфігурацій фактури. Зауважимо, що аналіз фуги BWV889 становить
менший інтерес у контексті нашого дослідження, оскільки, по-перше, сам цей
жанр з його канонічністю, структурною визначеністю дещо обмежує коло
можливих інтерпретацій, по-друге, музична тканина фуги з переважаючою в
ній реальною поліфонією, на відміну від фактури Прелюдії, не містить такої
явної оппозиції між реальними, графічно позначеними в нотному тексті, та
віртуальними,

прихованими

в

ньому

тематичними

актуалізуются в процесі виконання та сприйняття.

елементами,

які
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Прихований поліфонічний потенціал уртексту Прелюдії a-moll особливо
яскраво відчувається при порівнянні останнього, наприклад, з уртекстом
Прелюдії f-moll з I тому Добре темперованого клавіру, де уявні голоси вже не є
такими, оскільки вони позначені додатковими штилями:
І. С. Бах. Прелюдія a-moll, BWV889, уртекст [189].

І. С. Бах. Прелюдія f-moll, BWV889, уртекст.

Розглянемо початкові такти Прелюдії a-moll. У них містяться два вихідних
тематичних

ядра,

риторичні

фігури,

які

знахояться

у

відношеннях

вертикально-рухомого контрапункту: pathopoeia та passus duriusculus (згідно з
Б. Яворським – символи страстей та страждання, оскільки Прелюдія, на думку
вченого, зображає біблійний сюжет митарств Христа [24, c. 238-239]).
Кожна з фігур за допомогою динаміки та агогіки може бути виділеною як
рельєф в залежності від художнього задуму виконавця:
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Більшість музикантів віддають перевагу фігурі pathopoeia, (т. 1) як
мелодично більш насиченій, рельєфно відтіняючи обидва її проведення. Фігура
passus duriusculus виходить на перший план в подальшому, в т. 8, де
проводиться в високому регистрі, як, наприклад, у виконанні Е. Фішера [20] або
А. Шифа [21]. Останній виділяє її не лише за допомогою динаміки, а й
за рахунок агогіки. В інтерпретації Г. Соколова [18] з перших тактів Прелюдії
увагу слухача привертає нисхідний хроматичний хід, якому піанист надає
імперативного звучання. Протягом усєї п'єси passus duriusculus веде напружений
діалог з фігурою pathopoeia, что сприяє створенню конфліктної драматургії у
рамках малого циклу.
В процесі подальшого розвитку з'являється новий тематичний матеріал
(т. 6), що містить в собі інтонацію висхідної сексти – фігуру вигуку
(exclamacio). Його виклад також передбачає різноманітні співвідношення
рельєфних та фонових фактурних компонентів.
Перші два з показаних у нотних прикладах варіантів видаються більш
переконливими з точки зору виявлення закладеного в Прелюдії сюжету,
оскільки в більшій мірі підкреслюють патетичний характер музики.
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Уртекст, т. 6 і далі
А)

Б)

В)

В перших двох випадках (варіанти А, Б) виникає ефект діалогу або
перегуків, як, наприклад, у виконанні С. Ріхтера або Ф. Гульди [17; 16].
Останній варіант (В) передбачає цільне проведення нисхідної секвенції у
верхньому

голосі

(наприклад,

у

С. Фейнберга [19],

Е. Фішера [20],

Г. Соколова [18]). У Г. Гульда в першому проведенні цього матеріалу чуємо
імітаційні перегуки секстових мотивів, у другому – безперервну мелодичну
лінію верхнього голосу [15]. Перші два варіанти передбачають певну
дискретність руху музичної тканини, останній – більшу зв'язність, текучість.
Безумовно, наведені приклади лише схематично ілюструють заявлені
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нами положення та не відбражають всіх нюансів рельєфно-фонових відношень
поміж голосами, варіантів динамічної диференціації фактурних пластів, що
виникають в кожному виконанні.
Основною умовою відносності, поліваріантності актуалізації в звучанні
динамічних, артикуляційно-штрихових, агогічних нюансів у випадку з
бахівською Прелюдією є відсутсність вказівок щодо них в нотному записі. Це
стає очевидним при співставленні уртексту Прелюдії з різними її редакціями,
кожна з яких відображає особливості індивідуальної інтерпретації музики
І. С. Баха їх авторами.
Уртекст [192]:

Редакція К. Черні [193]:

Ремарка legatissimo sempre передбачає зв'язну артикуляцію основних
тематичних елементів, а динамічні позначки – нарастання звучності в
залежності від теситурних підйомів та спусків, стрибків мелодії на широкі
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інтервали. Виникає «романтичний» варіант інтонування з хвилеобразною
динамікою.
Редакція Ф. Бузоні [194].

Ліги в даній редакції відображають мотивну структуру, але не
зобов'язують виконавця до зв'язної артикуляції усіх тонів. Ф. Бузоні виписує
мікродинаміку, яка підкреслює експресивний мотив з висхідною секстою.
При цьому загальний динамічний план – piano.

Редакція Ф. Бузоні [194].
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Редакция Б. Муджеліні [22]:

За допомогою динаміки рельєфно виділено початковий висхідний мотив у
верхньому голосі та його імітацію в нижньому. За рахунок акцентів редактор
підкреслює верхні звуки секстового мотиву в верхньому голосі, а також октавного в нижньому (не показаного в редакції Ф. Бузоні), представляючи їх як
рельєфний компонент фактури:
Редакція Б. Муджеліні:

Таким чином, і Ф. Бузоні, і Б. Муджеліні у своїх редакціях підкреслюють
імітаційний характер поліфонії.
Б. Барток також позначає динамічними вилками імітаційні проведення
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мотиву з висхідною секстою.
Редакція Б. Бартока [195]:

У початковій фразі редактор вказує на плавне динамічне нарастання до
останньої синкопи. Звертає на себе увагу й одночасне сполучення crescendo в
нижньому та diminuendo у верхньому голосах.
Редакція Б. Бартока [195]:

Звернемося також до позначок А. Швейцера [114, c. 334], що стосуються
групування тонів всередині фігури passus duriusculus, яке підкреслює ямбічну
будову мотивів, ніяк не проявлену у нотному записі.

Окрім різноманітних варіантв звукового втілення реальної поліфонії,
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музична тканина Прелюдії містить в собі можливості для створення численних
варіантів прихованої поліфонії. В т. 1, в верхньому голосі, цьому сприяють
стрибки після сильних та відносно сильних долей такту, які переривають
плавний мелодичний рух, внаслідок чого утворюються дві самостійні
мелодичні лінії. Виникає діалог поміж двома затактовими півтоновими
мотивами, двома віртуальними «голосами». С. Ріхтер [17], мислячи цей
матеріал як двоголосся, створює ефект відлуння за рахунок артикуляції та
динаміки, подовжуючи та підкреслюючи висхідні мотиви «верхнього голосу» і
ніби уводячи в тінь «нижній голос».

Дещо інакший варіант прихованої поліфонії утворюється, якщо слідувати
вказівкам щодо фразування, запропонованим А. Швейцером [114, c. 334]:

В даному випадку віртуальну мелодичну лінію утворюють останні звуки
позначених музикантом чотиризвучних мотивів, що виділені акцентами.
Вкажемо також у зв’язку з прихованою поліфонією на її символчне трактування
Б. Яворським. Він мислить двозвучні нисхідні мотиви «нижнього голосу» c-h,
b-a і – далі – четверту шістнадцяту третьої долі gis як розосереджену фігуру
passus duriusculus, тобто, в уявленні вченого – символ страждання.
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У самостійну ліню складаються також верхні звуки мотиву з висхідною
секстою, наприклад, у виконанні А. Шифа [21]:

Г. Гульд розділяє вихідне тематичне зерно на два голоси, у першу чергу, за
рахунок артикуляції, скорочюючи тривалість мелодичних вершин – «верхнього
голосу». Ведучою, більш вагомою, стає нисхідна секундова інтонація
«нижнього голосу» [15]. Подібним чином «двоголосся» мислять С. Фейнберг та
А. Шиф [19; 21]. У Ф. Гульди, навпаки, при групуванні тонів по два та чіткому
артикуляційному розділенні двох голосів жоден не йде на другий план [16]:

Г. Соколов за допомогою динаміки та артикуляції рельєфно відтіняє
«нижній голос», виконуючи нисхідні секундові мотиви non legato [18].
В мотивах з висхідною секстою Г. Гульд підкреслює синкопи, котрі також
з’єднуються в додаткову лінію:

Аналогічно цей фрагмент звучить й у С. Фейнберга, при цьому виникає
виразний нисхідний хроматичний хід [19]:
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Вказані виконавці по-різному втілюють віртуальні «голоси» у другому
розділі Прелюдії, де фігури pathopoeia та passus duriusculus подані у інверсії.
Нисхідні півтонові мотиви pathopoeia, перетворюючись у висхідні, з «нижнього
голосу» переходять у «верхній», складаючись у переривчасту напружену
мелодичну лінію. Це перетворення яскраво показано А. Шифом [21]. Піанист
протягом усієї Прелюдії підкреслює мотиви «нижнього голосу» спочатку в їх
початковому вигляді, а потім в інверсії, створюючи своєрідний конфлікт між
висхідними та нисхідними інтонаціями. Аналогічний принцип простежується і
в інтерпретації Г. Гульда [15].
С. Ріхтер в обох розділах обирає на роль ключових тільки висхідні
секундові інтонації: мотиви «верхнього голосу» в першому розділі та нисхідні
мотиви «нижнього голосу» в інверсії у другому [17].
Для С. Фейнберга у другому розділі найбільш значущою лишається
нисхідна секундова інтонація «нижнього голосу» як в своєму основному
вигляді, так і в інверсії [19].
Г. Соколов у другому розділі Прелюдії зберігає динамічний та
артикуляційний контраст між «верхнім» та «нижнім» «голосами» [18].
Ф. Гульда послідовно дотримується принципу динамічної однорідності
обох «голосів».
У різних виконаннях виникають також індивідуальні «сценарії»
відношень між реальними та уявними голосами. Умовно їх можна розділити на
два типи. Перший пов’язаний з паралельним розвитком відтіняючих одна одну
ліній, за кожною з яких закріплений свій «план» у перспективі звукового
«полотна» (в інтерпретаціях Ф. Гульди, С. Ріхтера, частково – С. Фейнберга).
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Другий ґрунтується на «переключенні» планів, коли кожен з голосів по черзі
стає

рельєфом

або

діалог-протистояння

фоном,

внаслідок

(наприклад,

у

чого

А. Шифа,

виникає

своєрідний

Г. Гульда,

частково

С. Фейнберга).
Показовою є з точки зору варіативності реалізації віртуального
індивідуальність трактування кожним з виконавців взаємовідносин між
риторичними фігурами. Так, вони можуть відтіняти та доповнювати одна одну;
вступати у діалог; ставати носіями конфлікту. Перші два з названих варіантів
представлені в інтерпретаціях С. Ріхтера, С. Фейнберга, Г. Гульда, Ф. Гульди,
Е. Фішера, А. Шифа. І тільки в версії Г. Соколова спостерігаємо конфліктне
протистояння фігур pathopoeia та passus duriusculus.
Вкажемо також на різні темброво-фонічні рішення у кожній з
інтерпретацій, зумовлені індивідуальною манерою звуковидобування, що
викликають

у

сприйнятті

різні

синестезійні

асоціації.

Так,

тип

звуковидобування, що характеризує гру Г. Гульда та Ф. Гульди, у всіх регістрах
асоціюється з сухістю, гостротою, металевим блиском. Виникаючий у зв’язку з
тембровою палітрою піанізму Е. Фішера, Г. Соколова, С. Ріхтера, С. Фейнберга,
А. Шифа

асоціативний

ряд

включає

об’ємність,

округлість,

густоту,

приглушеність тонів нижнього регістру, м’якість, матовість – середнього,
гостроту, блиск – верхнього. Однак, як бачимо, індивідуальні темброві рішення,
так чи інакше, продиктовані регістровими властивосями звукового матеріалу.
Взаємодії реальних та уявних голосів (різноманітні варіанти їх
темброво-динамічного розмежування, різні степені останнього), сукупна дія
темброво-регістрових, артикуляційно-штрихових, агогічних факторів – як
об’єктивно закладених в тексті, так і привнесених слуховим інтелектом
виконавця, народжує індивідуалізовані об’ємні конфігурації звукової тканини,
що викликають різні художні враження. В інтерпретаціях Прелюдії a-moll
С. Ріхтером, С. Фейнбергом, Г. Соколовим, Е. Фішером музична тканина
сприймається як звуковий простір зі своєрідною перспективою, тонкою
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динамічною диференціацією ближніх та дальніх планів. Пошук цими
виконавцями індивідуальної тембрової барви для кожного з реальних та уявних
голосів, використання усіх виражальних можливостей фортепіано свідчить про
живописно-колористичне втілення бахівської поліфонії. Навпаки, у Г. Гульда
та Ф. Гульди переважає графіка чітких ліній, темброва монохромність, що
асоціюється зі звукообразом старовинних клавішних інструментів – клавесину,
клавікорду.
Тепер розглянемо умови виникнення, форми віртуального та варіанти
його виконавських реалізацій у фактурі фортепіанних п’єс Ф. Шопена.
Твори Ф. Шопена – композитора, що розкрив величезне багатство
можливостей фортепіанної фактури та сконцентрував у рамках фортепіанної
музики найрізноманітніші художні тенденції часу (новаторський синтез
романтичного мислення з принципами класицизму та бароко; органічне
поєднання вокального та інструментального, кантиленного та речитативного
начал, створення виразних типів фігураційного тематизму та «співочої
гармонії» в умовах витонченої хроматики, насиченості модалізмами та
надскладної модуляційної техніки гармонії) – обрані як аналітичний матеріал,
оскільки з усього розмаїття романтичної фортепіанної музики саме в них
найбільш

яскраво

виражена

опозиція

поміж

реальними,

графічно

відображеними в нотному тексті, та віртуальними голосами. Порівняємо
фактуру творів Ф. Шопена з фактурою творів інших композиторів-романтиків,
зокрема, німецьких, у якій поліфонія є вже цілком реальною, оскільки голоси,
що у Ф. Шопена є частіше за все прихованими, в них отримують цілком точне
відтворення у нотному записі:
Й. Брамс. Романс ор. 118
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Звернення до творчості Ф. Шопена також стимульовано відсутністю в
вітчизняному музикознавстві спеціального дослідження, яке було б присвячене
фактурі його творів в аспекті багатошаровості, насиченості прихованими
планами. В музикознавчій літературі містяться лише фрагментарні згадки про
вказану якість музичної тканини творів великого польського романтика. Більш
значне місце займають праці, присвячені власне особистості, біографії,
творчому обличчю композитора (роботи І. Белзи, М. Томашевського [37; 162]).
Значна частина серед написаного про Шопена є висловлюваннями видатних
музикантів і, частково, представників інших мистецтв, що відображають, як
правило, загальноестетичний зміст і тяжіють до мови поетичних метафор [187].
Чимало сказано про національне коріння творчості композитора [40; 108],
новаторське переосмислення класичних музичних форм і жанрів та створення
нових [108]. Широко висвітлюються в музикознавчій літературі особливості
мелодичної та гармонічної мови композитора [108]; питання про приховану
програмність в музиці Ф. Шопена [163]. Окрему групу становлять опубліковані
у низці книг та збірників рекомендації до виконання творів Ф. Шопена таких
видатних

піаністів,

як

Г. Нейгауз,

Я. Флієр,

В. Софроницький,

С. Фейнберг [122; 153; 168; 170]. При цьому своєрідність фактури творів
Ф. Шопена

все ж

відмічалася

музикознавцями:

«Шопен – родоначальник

неповторних за малюнком фактур», - пише В. Холопова [175, с. 13]. Однак
неповторність шопенівської фактури охоплюється дослідницею далеко не в
повній мірі – мова йде лише про «індивідуальне відбиття гармонічної
фігурації» [175, с. 26]. В наукових роботах останніх десятиліть, присвячених
фортепіанній музиці Ф. Шопена, музична тканина його творів також
здебільшого досліджується в аспектах, що не торкаються її багатоплановості та
насиченості

прихованими

голосами.

М. Бондаренко

фокусує

увагу

на

мінливості, мобільності, імпровізаційності фактури, зумовленої рухливістю її
окремих елементів (інтервалів) [32]. Окремі вказівки на якість багатошаровості
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шопенівської фактури пов’язані із уявленням про приховану (а іноді й явну)
інтонаційну виразність супроводжуючих шарів.
Це зазначає, зокрема, С. Скребков: «гомофонне сполучення сольного
інтонування із супроводжуючим ―хоровим‖ або ―інструментальним‖ ми
знайдемо чи не у всіх, мабуть, <…> творах Шопена <…>. Однак природа
подібного сполучення стає іншою: інтонування ведучого голосу має здатність
виростати із супроводжуючого, досягати індивідуалізованої рельєфності і далі
розчинятися у супроводі <…>. Здатність переростання ―загальних форм руху‖ в
тематично рельєфні утворення <…> стає можливою тому, що самі ці загальні
форми руху в романтичній музиці докорінно змінюються, в них прокидаються
потенційні сили індивідуалізації, і вони віднаходять у собі можливість <…>
ставати

тематично

висловлювання

змістовними» [151, с. 257–258].

вченого

про

нову

якість

Примітним

є

романтичної

також

мелодики:

«Індивідуалізована мелодика романтиків якісно оновлюється – вона несе в собі
свій прихований внутрішній фон, вона наповнена їм (навіть незалежно від
інших голосів) і в кожну мить може в ньому розчинитися, розтанути, перейти в
нього ...» [151, с. 258]. Тобто ми стикаємося з розумінням навіть одноголосної
мелодики як багатопланового стереофонічного цілого.
Про

багатошаровість,

об’ємність

шопенівської

фактури

пише

і

О. Алєксєєв. Автор пов’язує стереофонічність звучання фортепіано в творах
Ф. Шопена з новими принципами педалізації: «Шопен зіграв визначну роль у
розвитку фортепіанної фактури. У його творах <...> з небувалою повнотою <...>
розкрилася

―співоча

душа‖

інструменту,

найтонші, чисто

фортепіанні

―обертонові фарби‖, що виявилися завдяки використанню педалі» [2, с. 116].
Зазначені особливості фактури творів Ф. Шопена автор розглядає на
прикладі етюду № 13, ор. 25: «Своєрідна чарівність м’яко співаючої мелодії,
трепетна натхненність її звуків і краса їх тембру досягнуті за рахунок цілого
комплексу фактурних прийомів. Це – і дуже широкий діапазон між крайніми
голосами,

що

створює

враження

―об’ємності‖

звукового

простору,

і
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використання глибинних басів, що викликають появу багатьох часткових тонів,
і <...> рухливість фігурації, завдяки чому виникає все більш розгалужена
система призвуків, які збагачують мелодію. <...> Часткові тони, що
народжуються, утворюють цілий ―обертоновий спектр‖. Можна було б навіть
говорити про своєрідну ―обертонову поліфонію‖: намічені в тканини приховані
голоси, супутні головному голосу, які сприяють його ―виспівуванню‖, немов
―підсвічуються‖ частковими тонами і таким чином набувають більшої
виразності» [2, с. 116]. Далі О. Алєксєєв розвиває думку про поліфонізацію
шопенівської фактури: «співучість шопенівського стилю багато в чому
обумовлена інтенсивною мелодизацією тканини. У ній все співає. Співає
мелодія...

Співають

доповнюючі

голоси.

Іноді

це

реальна

поліфонія

імітаційного або контрастного типу. Часто зустрічаються голоси, приховані в
акордових і гармонічних фігураціях» [2, с. 116].
В. Протопопов також не оминає увагою момент насичення гомофонної
фактури тематично значущими голосами. Однак вченим розглядаються, в
основному, ті випадки, коли інтонаційно виразні голоси у супроводі позначені в
нотному тексті за допомогою додаткових штилів. Винятком є зроблений
музикознавцем аналіз етюду № 9 ор. 10. В. Протопопов виявляє у фігураціях
партії лівої руки прихований голос, ніяк не позначений композитором, котрий
спочатку дублює у сексту головний мелодичний голос, потім продовжує
самостійний рух, тоді як основной голос зупиняється, а в ході подальшого
розвитку музичного образу, в особливо драматичних епізодах етюду,
перетворюється на яскраво індивідуалізований контрапункт. Вчений наводить
музичні

фрагменти

цього

етюду

як

ілюстрацію

до

опису

потенції

поліфонічності у фактурі Ф. Шопена [140, с. 186–187].
Згадування про приховані голоси в шопенівській фактурі знаходимо
також і в роботах, присвячених проблемам виконання тих чи інших його творів.
Так, М. Єщенко серед різноманітних рекомендацій по роботі над етюдами
Ф. Шопена зазначає своєрідність їх музичної тканини: «часто яскрава мелодія
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або тема, з’являючись в одному з голосів, немов би не закінчуючи основної
думки, починає виконувати роль супроводу» [68, с. 124]. М. Єщенко також
звертає увагу читача на цілком конкретні приклади виникнення прихованих
голосів у фактурі етюдів Ф. Шопена: «При виконанні етюда № 4 ор. 10 слід
вказати на приховане голосоведення у тактах 3, 8, 11 та багатьох інших» [68,
с. 130]. Це ж саме стосується середнього розділу етюду № 17: «У середній
частині етюду – незабутня по своїй таємничій принаді і поетичності фігурація в
партії правої руки, що супроводжує мелодію в лівій руці. Це зразок фігурації з
прихованими мелодичними нашаруваннями і відлуннями <...> Вже в тактах 3 і
4 ноти мелодії як відлуння з’являються в малюнку фігурації, де вони повинні
бути показані виконавцем!»[68, с. 134]. І далі: «такти починаючи з 61 також не
можна розглядати як супровід. Навпаки, прихована в фігурації мелодія значно
цікавіше й виразніше лінії басу» [68, с. 135].
Звертає увагу на багатоплановість звукової тканини творів Ф. Шопена
також Я. Флієр, характеризуючи особливості фактурного викладення теми
вступу Четвертої балади: «Наявні два різні плани: найніжніше рівномірне
crescendo в верхньому голосі и дуже тонке й гнучке diminuendo в
нижньому» [170, с. 102].
Цікаву для нас властивість шопенівської фактури помічає і В. Зєнкін:
«посилюється <…> безпосередня виразність фактури, її індивідуалізованість
<…> не тільки в горизонтальному, а й у вертикальному розрізі досягається
вищий рівень єдності усієї тканини. Супроводжуючі голоси беруть на себе все
більше смислове навантаження. Починаючи з Шумана і Шопена, стає
звичайною поліфонізація фактури, насичення її побічними мелодичними
лініями.

Фактура

являє

собою

живий

приклад

романтичного

взаємопроникнення: часто мелодія немов віддзеркалюється у супроводженні
або, навпаки, виростає з його інтонацій» [72, с. 26].
С. Школяренко вказує на те, що в творчості Ф. Шопена формується
особливий «фактурно-стильовий комплекс фортепіано» [186, с. 8]. Своєрідність
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фактури

творів польського романтика

він

пов’язує

з її

«тотальною

поліфонічністю» [186, с. 8]. У цьому комплексі «виділяються, накладаються,
частково ніби закриваючи один одного, компоненти (приховані голоси,
фігураційні комплекси), які не диференціюються в нотному письмі, а
виявляються лише завдяки виконаським засобам [186, с. 9].
Важливим є те, що автор проводить межу між «―схемою‖ нотного тексту»
та

елементами

«виконавської

―фактурної

предметності‖»

[186,

с. 9]:

виконавський аналіз фактури шопенівських творів, згідно з С. Школяренко,
повинен бути спрямований на виявлення останніх.
Зауважимо, нарешті, що для самого Ф. Шопена диференціація звукових
планів мала дуже велике значення. Згідно з Я. Мильштейном, «він виховував в
учнях вміння підкреслити ті чи інші важливі елементи і, навпаки, затушувати
елементи другорядні. Він вчив встановлювати вірне звукове співвідношення
незалежних по звучанню окремих голосів і елементів. Він вимагав чіткого
визначення і розмежування звукових планів, наприклад, сполучення живої
мелодичної лінії, яка розгортається на першому плані, із супроводженням, що
зберігає звукову самостійність, але проходить на другому плані» [113, с. 40].
Тобто, багатошаровість фактури, як можливо припустити, виходячи зі змісту
наведеного уривка, була цілком усвідомлюваним самим композитором
компонентом його стилю.
Цикл з 24 Прелюдій ор. 28 є прикладом, що найбільш яскраво ілюструє
насиченість шопенівської фортепіанної фактури прихованими тематичними
пластами.
Найбільш характерними в цьому плані є Прелюдії №2 і №4.
Фактура обох п’єс у нотній графіці являє собою мелодичний голос з
акомпанементом. У першому випадку супровід – рухливе колихання подвійних
нот восьмими, у другому – пульсація повторюваних акордів. В обох випадках
акомпанемент є чи не рівним мелодії за смисловою значущістю планом, чому
значною мірою сприяє насиченість фонового шару фактури інтонаційно
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виразними прихованими лініями. За допомогою цього фонового, однак не менш
важливого, ніж мелодія фактурного плану створюються відчуття глухого
заціпеніння в Прелюдії № 2, скорботної застиглості почуттів в Прелюдії № 4,
що поєднуються в кожній з мініатюр з поступово наростаючим внутрішнім
напруженням.
Прелюдія № 2 вирізняється своєрідністю тонально-гармонічної мови.
Однак нас будуть цікавити приховані компоненти її фактури. У створенні
специфічного фактурного простору тут беруть участь барвисто-фонічний і
лінеарно-поліфонічний принципи організації вертикалі. Барвисто-фонічна якість
вертикалі проявляється у відсутності традиційної функціонально-гармонічної
логіки, використанні інтервалів, що звучать «порожньо» – квінт, зменшених
септим – на противагу традиційним акордам терцевої структури і заснованим
на них гармонічним фігураціям. Лінеарно-поліфонічне начало виражається в
інтонаційній значущості голосів, утворених тонами інтервалів супроводу«колихання».
В перших тактах Прелюдії при слуховому сприйнятті і детальному аналізі
партії лівої руки звертає на себе увагу прихований органний пункт, що виникає
завдяки зв’язуванню у єдину лінію постійно повторюваних на сильному часі
квінтових співзвуч e-h. Ефект органного пункту посилюється і за рахунок
педалізації. В акомпанементі перших чотирьох тактів прихований також вельми
виразний мотив, що складається з нисхідного малосекундового ходу h-ais із
поверненням до тону h і ходу на терцію вниз h-g – формула, з якої починається
середньовічна секвенція «Dies irае». Цей інтонаційний зворот складається з
пов’язаних між собою в слуховій уяві верхніх звуків квінтових співзвуч e-h на
сильному часі і нижніх звуків зменшеної септими ais-g, а далі октави g-g на
слабкому. Цей зворот, даний у вигляді ostinato протягом перших чотирьох
тактів, сприяє створенню образу похмурого заціпеніння. Тобто вже в перших
тактах спостерігаємо розшарування акомпанементу (що постає в нотному
записі як проста послідовність подвійних нот) за координатою глибини на два
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віртуальних компоненти – прихований органний пункт та інтонаційно
індивідуалізоване мелодичне ostinato.

Прихований органний пункт зберігається протягом усієї Прелюдії,
змінюються лише його звуковисотні позиції. У зв’язку з цим всередині
фонового шару фактури виникає також самостійна лінія з нижніх звуків
повторюваних інтервалів, яка може реалізуватися в звучанні завдяки тому, що
зміна басу завжди припадає на першу долю такту. В процесі тематичного
розвитку посилюється дія лінеарно-поліфонічного фактора. Активізується
мелодичний рух лінії, даної на початку Прелюдії як ostinato. Самостійна лінія
складається також з верхніх звуків інтервалів, що припадають на слабкий час.
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Наведений уривок є кульмінаційною точкою в розвитку тематичного
матеріалу Прелюдії багато в чому завдяки інтонаційній індивідуалізації
показаних раніше прихованих голосів. Наростанню напруги, крім активізації
прихованих голосів акомпанементу, сприяє і хроматизація всієї звукової
тканини, використання фонізму великих і малих септим. Це збігається з
проведенням основного мелодичного матеріалу в партії правої руки в більш
високій теситурі, ніж на початку п’єси. Потім відбувається спад напруги,
приховані голоси знову постають у вигляді ostinato, діатоніка торжествує над
хроматикою. В останніх дев’яти тактах Прелюдії остинатна формула «Dies irae»
нарешті проводиться в звуковисотній позиції, яка дозволяє ідентифікувати
тоніку.

Отже, фактура Прелюдії № 2, що у першому наближенні виглядає як
мелодія з простим супроводом з подвійних нот, виявляється складним,
багатокомпонентним цілим, в якому, завдяки поділу елементів за глибиною,
віртуально присутні чотири плани:
1. мелодична лінія в партії правої руки;
2. прихований органний пункт в лівій руці;
3. лінія, утворена верхнім звуком інтервалу на сильному часі такту і
нижнім звуком інтервалу на слабкому;
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4. лінія, утворена верхніми звуками інтервалів, що припадають на
слабкий час, яка з’являється в кульмінаційний момент тематичного розвитку –
нисхідний хроматичний хід.
Зміна кількості планів пов’язана із взаємодією барвисто-фонічного і
лінеарно-поліфонічного принципів організації вертикалі, посиленням або
ослабленням дії кожного з них, що, в свою чергу, зумовлене драматургією
розвитку музичного образу мініатюри.
Аналогічним чином набуває якості об’ємності і фактура Прелюдії № 4.
При першому розгляді, як і в Прелюдії № 2, створюється враження
двоплановості фактури (мелодія і акомпанемент). Але при більш уважному
вслуханні і аналізі фонового фактурного шару виявляємо, що супровід мелодії
насичений

прихованими

тематичними

пластами.

Тризвучні

акорди

акомпанементу, фактично, мисляться як поліфонічне триголосся з відносно
самостійними лініями. Верхній голос містить виразну мелодичну лінію, що
складається з низхідних півтонових ходів, які викликають асоціацїї з бароковою
риторичною фігурою passus duriusculus. Ця ж лінія дублюється і нижнім
голосом.
Ці лінії стають яскраво чутними завдяки тому, що зміна гармонії і,
відповідно, переміщення голосу по горизонталі відбувається на перших долях
такту, внаслідок чого акорди, які припадають на ці долі, мають більшу
інтенсивність звучання, і їх звуки при слуховому сприйнятті зв’язуються між
собою. Крім того, в цьому, простому на перший погляд, акордовому супроводі
в завуальованому вигляді містяться елементи імітаційної поліфонії. Низхідна
хроматична лінія, що виникає в перших тактах, в голосах, утворених верхнім і
нижнім звуками супроводжуючих акордів, потім імітується в голосі, який
умовно можна позначити як середній. Так індивідуалізація компонентів
фонового фактурного шару призводить до виникнення віртуальних елементів
імітаційної поліфонії.
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Фактура Прелюдії динамічна: відповідно до драматургії п’єси в останніх
її тактах, де відбувається спад емоційної напруги, «танення» звучності,
непомітно зменшується і кількість прихованих голосів в акомпанементі, тобто
настає момент спрощення, розрідження фактури.
Інтонаційна виразність супроводу надає об’ємності і фактурі Прелюдії
№ 3. У фігураційному акомпанементі партії лівої руки в перших же двох тактах
п’єси проводиться прихований мелодичний зворот, який фактично являє собою
початковий мотив основної теми Прелюдії і готує появу самої теми в
верхньому голосі (правій руці), виконуючи функцію вступу. Цей мелодичний
зворот не виділено в нотного записі ані артикуляційними акцентами, ані
додатковими штилями; він стає ясно помітним завдяки тому, що його основні
тони припадають на сильний час такту і тому набувають більшої звукової
інтенсивності. Так зазначена прихована мелодична лінія рельєфно проступає на
тлі фігурацій супроводу. При цьому вона багато в чому є продуктом інтенції
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свідомості виконавця, його слухового інтелекту, оскільки виявлення цього
підголоску вимагає розвинених навичок інтонаційно-тематичного аналізу
музичної тканини.
Інтонаційна схожість матеріалу партій правої і лівої рук, власне
мелодичної лінії і фігураційного супроводу дозволяє говорити про принцип
резонування різних планів фактури. Саме на це звертає увагу С. Скребков,
кажучи про тематичну індивідуалізацію фонового шару фактури, проростання
рельєфу з фону і перетікання фігури в фон [151, с. 159].

Далі цей мотив проводиться в тональності A-dur, тобто постає у
функціональному висвітленні подвійної домінанти, потім в D-dur, набуваючи
функції домінанти, а далі в C-dur. Коли тональний розвиток приводить до
основної тональності, цей прихований зворот знову дається в первісному
вигляді. Таким чином, зазначена тематична лінія віртуально присутня в
фігурації супроводу протягом усієї Прелюдії у вигляді оstinato. При цьому
даний

оборот

не

позначений

в

записі

додатковими

штилями

або

артикуляційними акцентами.
Іншим яскравим прикладом насиченого прихованими інтонаційно
виразними голосами акомпанементу є Прелюдія №13. В її першому розділі
супровід являє собою гармонічну фігурацію на тонічному тризвуку. Однак ця
фігурація, крім основних звуків тоніки Fis-dur, містить також побічні тони eis і
fisis, завдяки чому всередині фігураційної фактурної ланки утворюються
виразні висхідні секундові мікроінтонації. Вони чітко вирізняються слухом
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завдяки тому, що побічні тони різко дисонують з іншими тонами акорду, хоча і
припадають при цьому на слабкий час такту. Інтонаційна напруга досягається
також за рахунок ладової інтенції: eis є вводним тоном до тоніки, а fisis –
альтерованим щаблем, що тяжіє до ais.
Ці мікроінтонації також дані у вигляді ostinato протягом усього першого
розділу і репризи Прелюдії і слугують не лише колоруванню основної гармонії,
а й створюють у рівномірних коливаннях «хвиль» фактури супроводу осередок
неспокою, додають завдяки своєму запитальному характеру до загалом
безтурботного настрою першого розділу Прелюдії відтінок внутрішнього
хвилювання, прихованої емоційної нестабільності, що далі проявиться у
середньому розділі.

Фактура в середньому розділі Прелюдії приводить на пам’ять аналогічне
фактурне рішення супроводу в Прелюдії №4, де простий акордовий фон також
містить рельєфні інтонаційно виразні мелодичні звороти. Крім того, як і в
Прелюдії № 4, в цьому фрагменті присутні елементи імітаційної поліфонії.
Інтонаційно яскравий мотив з’являється спочатку у верхньому «голосі»,
утвореному верхніми звуками акордів акомпанементу, а потім переноситься в
нижній «голос»:
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В

Прелюдії

№ 15

акомпанемент

також

насичений

мелодично

індивідуалізованими голосами. Однак в даному випадку вони отримують
графічний вираз у вигляді тонів більшої тривалості.

Але поряд з цими візуально виявленими голосами в супроводі існують і
приховані інтонаційно виразні підголоски. Вони рельєфно виступають з
фактурного фону у вигляді терцевих, секстових і акордових дублювань. Крім
того, кожен з таких «згустків» звукової матерії припадає на першу восьму
другої або четвертої долей такту, а часом – і на перші восьмі кожної з чотирьох
долей, дублюючи основну мелодію, тобто, збігається з опорами метричної
сітки, якої повинен дотримуватися виконавець. У т. 8 (друга, третя, четверта
долі) зазначеного прикладу звернемо увагу на те, що «потовщення» підголоску
створює умови для звукової реалізації ще однієї виразної інтонації, утвореної
нижніми звуками тризвуку тимчасової тоніки b-moll, зменшеної квінти і
секунди – b-a-es.

159

Цей підголосок може бути виділений динамічно: навіть щонайменшого
посилення звучності може бути достатньо, щоб звернути на нього увагу
слухача.

Ще однією мініатюрою, в котрій супровідний план фактури має не менше
смислове

навантаження,

ніж

ведуча

мелодична

лінія,

виявляється

Прелюдія №21. Фактура партії лівої руки в графічному відображенні являє
собою послідовність подвійних нот, яка, тим не менш, фактично є двоголоссям
з досить самостійними лініями. Особливо ясно розрізняється слухом нисхідний
хроматичний хід в нижньому «голосі».
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Таким чином, в акомпанементі Прелюдії присутня прихована контрастна
поліфонія.
Насиченість прихованими підголосками вирізняє і фактуру супроводу в
Прелюдії № 24. Акомпанемент являє собою послідовність ідентичних
фактурних ланок – гармонічних фігурацій з ритмічним малюнком з чотирьох
шістнадцятих і однієї восьмої. Третя з чотирьох шістнадцятих і остання восьма
в цій ритмічній групі складають досить виразний підголосок, що представляє
собою висхідний хід на терцію або секунду в залежності від гармонічного
змісту. Цей підголосок стає яскраво чутним завдяки тому, що обидва його
звуки припадають на відносно сильний час такту, і, крім того, топографія
клавіатури тут така, що при виконанні ці ноти можуть бути взятими тільки
першим пальцем, і це також надає їм більшої інтенсивності звучання.

Показаний підголосок в різних варіантах зберігається протягом усієї
Прелюдії. Так гармонічна фігурація, записана як послідовність дрібних
тривалостей, набуває якості стереофонічності, оскільки окремі її звуки,
завдяки динамічному фактору, співвідносяться з іншими за глибиною як
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рельєф і фон. У той же час, віртуальний підголосок, трактований як остинато,
сприяє постійному нагнітанню напруги, створенню бунтівного, пристрасного
образу.
Тепер звернемося до тих випадків, коли віртуальні мелодичні лінії або
виразні підголоски виявляються в самому ведучому голосі або в мелодизованих
фігураціях, що виконують в шопенівських мініатюрах функцію теми.
Одним з найбільш цікавих прикладів такого роду може служити
Прелюдія №6. Провідна мелодична лінія в партії лівої руки має хвилеподібну
будову. З найвищих точок кожної з цих хвиль слух будує самостійну лінію.
Вони виділяються свідомістю із загального звукового потоку саме як вершини,
до яких спрямовується весь мелодичний рух.

У Прелюдії №10 в самостійну не позначену графічно лінію складаються
перші звуки фігураційного звороту, початок якого припадає на сильний і
відносно сильний час. Ця лінія виникає у свідомості виконавця також завдяки
тому, що звуки, з яких вона складається, утворюють фонічний контраст з
іншими за рахунок їх «потовщення» подвійними нотами. На більшу
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інтенсивність звучання цих нот натякають і авторські позначення динаміки –
позначки diminuendo від першого тону фігураційного звороту до останнього.

Подібним чином виникають віртуальні голоси і в фактурі Прелюдії № 12.
Основна мелодична лінія мініатюри в партії правої руки складається з восьмих,
згрупованих по дві. Такий запис передбачає при виконанні опору на перші з
двох поміщених під одне ребро восьмих, оскільки вони припадають на опорні
точки метричної сітки. Таке сприйняття цього ритмічного малюнка є доцільним
і з точки зору загального поривчастого і стрімкого характеру руху Прелюдії
(позначений автором темп – Presto), якого неможливо досягти, виконуючи
обидві восьмі з однаковою вагою. В результаті при поєднанні слухом цих
опорних звуків виникає прихована мелодична лінія. Примітним є те, що її
продубльовано виписаними середніми голосами. Тобто, тут має місце взаємодія
реальної та прихованої поліфонії.
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Найбільш індивідуалізований характер показана лінія має в початкових
тактах Прелюдії, представляючи собою висхідний півтоновий рух, а потім вона
немов би йде в тінь.
У Прелюдії №11 основна мелодична лінія містить приховані підголоски.
Перший з них, який представляє собою двозвучний нисхідний секундовий хід,
виникає в другому такті і потім повторюється ще 6 раз як своєрідне
розосереджене мелодичне ostinato.
Цей підголосок яскраво висвітлюється завдяки його розташуванню в
такті: при розмірі 6/8 перший його звук є останньою восьмою в такті і
«тягнеться» до наступної сильної долі. Так виникає ямбічна затактова
інтонація.

Рельєфність

показаного

підголоска

пов’язана

не

тільки

з

метроритмічним чинником, але і з самим характером мелодичного руху: з
самого початку Прелюдії він увесь час повертається до багаторазово
повторюваного звуку fis. На тлі цих репетицій тим чіткіше помітним стає
прихований підголосок dis-cis, а потім dis-cis-h. Зауважимо також, що другий
тон підголоска dis-cis продубльований в сексту, як і останній тон мотиву
dis-cis-h. Так всередині тематичної лінії, представленої в нотній графіці як одне
ціле, виникає два віртуальних плани, що співвідносяться між собою як рельєф і
фон. Зауважимо, що зазначений підголосок виділяється із загальної мелодичної
лінії також за рахунок гармонічного забарвлення: затактовий тон dis в т. 3–4
Прелюдії є секстою «шопенівської» домінанти, яка тільки в т. 5 розв’язується в
тоніку.
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Інший прихований підголосок виникає далі, в т. 10, і являє собою досить
яскравий висхідний мелодичний хід.

Він

вирізняється

слухом

завдяки

тембровому

контрасту

між

утворюючими цей підголосок тонами і іншими тонами основної мелодичної
лінії, всередині якої він ховається: знову-таки має місце темброво-регістрове
відтінювання, оскільки звуки, що утворюють підголосок, розташовуються в
другій октаві (а всі інші – в першій) та підкреслені фонізмом квінт, секст і
терцій. У другому реченні знову з’являється прихована нисхідна секундова
інтонація,

тепер

посилена

терцевою

второю.

У другому реченні

при

повторюванні вихідного матеріалу утворюється така сама двоплановість
ведучої тематичної лінії при її ніби то одномірності.
Аналогічним чином стає об’ємною фактура Прелюдії №14. У нотному
записі вона виглядає як мелодична фігурація з ритмічним малюнком у вигляді
безперервних тріолей восьмих, викладена одночасно в двох руках як октавний

165

унісон. Однак всередині цієї фігурації виявляються два самостійних плани.
Вони утворюються за рахунок темброво-регістрової відмінності між звуками
тріолі, що припадають на сильні долі, і звуками, поміщеними на слабкі.

Більшу інтонаційну самостійність виявляє лінія, утворена тонами, що
знаходяться на слабкому часі. Лінія ж, представлена тонами на сильних долях,
заснована на повторенні одних і тих же звуків, завдяки чому перша, більш
виразна лінія висвітлюється яскравіше – знову присутні рельєфно-фонові
відносини

між

двома

віртуальними

фактурними

планами.

В процесі

подальшого тематичного розвитку обидві лінії стають мелодично більш
змістовними.
У Прелюдії №19 віртуальна мелодична лінія виникає в партії правої руки
як під дією метроритмічного фактору, так і завдяки темброво-регістровим
особливостям викладу. Ритмічне оформлення тематизму в цій мініатюрі
аналогічно Прелюдії № 14 – це тріолі восьмими. Самостійна мелодична лінія
створюється, як і в багатьох інших випадках, зі звуків, що припадають на
сильний час, тобто, перших звуків кожної з тріолей, які, до того ж, розташовані
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на відстані октави та більше від інших двох звуків, відповідно відрізняючись
від них за тембровим забарвленням.

У Прелюдії № 23 верхній голос побудований з шістнадцятих, що льються
плавним

потоком.

У цих

фігураціях

містяться

приховані

виразні

мікроінтонаціі, багаторазово виникаючі як свого роду розосереджене ostinato
протягом всієї п’єси, що змушує згадати подібне ж фактурне рішення в
Прелюдії №11. У Прелюдії №23 приховані підголоски висвічуються за рахунок
аналогічних умов. Повторювана в перших двох тактах Прелюдії мікроінтонація
f-d-c стає найвищою точкою мелодичного руху, відповідно відрізняючись
тембровим забарвленням від інших звуків фігурації в бік більшої дзвінкості
звучання. Рельєфність підголоску посилюється і за рахунок метроритмічних
умов: звуки f і d фактично є затактом до c, що припадає на відносно сильний
час – третю долю.
Подальший тематичний розвиток призводить до виникнення різних
варіантів цього підголоску, які ще яскравіше виступають на загальному
фігураційному тлі, у т. 3 – за рахунок інтервального потовщення (тони
прихованого голосу дублюються у квінту), а в т. 4 – у результаті появи
альтерованих ступенів (gis, h), що контрастують з тонічною гармонією. Ці
підголоски в хроматичному варіанті, таким чином, створють певну інтонаційну
напругу.
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І, нарешті, одним з найбільш важливих компонентів віртуального в
фактурі фортепіанної музики XIX століття є лінія басу. Найчастіше вона
складається з перших звуків фігурацій супроводу, що припадають на сильні і
відносно сильні долі такту. Ці звуки виявляються найбільш вагомими також
завдяки своїм темброво-регістровим властивостям: знаходячись в басовому
регістрі, вони найбільш багаті на обертони, мають найбільш густий і насичений
тембр. Зв’язування таких звуків між собою стає можливим не тільки завдяки
особливостям слухового сприйняття (слухоаналітичному інтелекту виконавця),
але й виниклим і сформованим у XIX ст. принципам педалізації, які
передбачають продовження звуків, не позначених в запису як довгі, і
«збирання» гармонічної фігурації в єдиний акорд. Велике значення як основа
гармонічної вертикалі лінія басу має і в циклі Прелюдій. За описаним вище
принципом вона виникає в Прелюдіях № 1, № 3, № 7, № 13, № 15, № 16, № 17,
№ 19, № 21, № 22, № 24. У всіх названих мініатюрах віртуальна лінія басу
утворюється з перших, поміщених на сильні долі і найнижчих за теситурою
звуків фактурних ланок, які супроводжують основну мелодичну лінію. Тобто
має місце збіг метроритмічних і темброво-регістрових характеристик. У ряді
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інших випадків спостерігається розбіжність цих параметрів, і це веде до ще
більшої диференціації фактурних компонентів за глибиною. Наприклад, в
Прелюдії № 5 фігурації в нижньому голосі практично у всій п’єсі побудовані
так, що найнижчі за теситурою басові звуки знаходяться на слабкому часі, тоді
як на сильний припадають більш високі. В результаті всередині однієї фігурації
утворюються вже два самостійних віртуальних плани.

Аналогічна ситуація спостерігається і на протязі всієї Прелюдії № 8. При
цьому найнижчі звуки гармонічної фігурації, що становить фактурну ланку, у
партії лівої руки є свого роду відлунням більш вагомих перших звуків.
Це пов’язано не тільки з метричними умовами, а й з особливостями
інструментального викладу і аплікатурою – перші звуки виконуються першим
пальцем.

У Прелюдії №16 в басовому голосі міститься повторювана фігура у
вигляді висхідного затактового ямбічного мотиву - мікроостинато, аналогічне
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тим, які ми спостерігали в Прелюдіях № 11 і 23, що утворювалися за рахунок
метроритмичних умов. Тут також тон f (т. 2) і тон b (т. 5–6) стають ніби
затактом до тону b, що припадає на першу і третю долі. При цьому останній
завдяки вагомості, багаторазовій повторюваності, а також - подовженню за
рахунок використання педалі утворює прихований органний пункт.

Іноді найнижчі і найгустіші за тембром звуки розташовані не на
сильному, а на відносно сильному часі, створюючи своєрідний ефект відлуння,
як у Прелюдії № 11.

У деяких випадках лінія басу виявляється сильно завуальованою.
Наприклад, в Прелюдіях № 2 і № 4 вона лише вгадується в поступовому
звуковисотному переміщенні фактурних ланок супроводу, зміні гармонії, що
відбувається на сильному часі.
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У Прелюдії №10 вона також лише намічена як послідовність нижніх
звуків арпеджованих акордів, які супроводжують мелодичну фигурацію в
верхньому регістрі, оскільки основний акцент при виконанні припадає на
верхні звуки акордів. Тобто вона фактично потрапляє на периферію уваги
слухача. Тим не менш, виконавець повинен внутрішнім слухом продовжувати
ці звуки навіть підчас пауз, оскільки це допоможе зробити фразування більш
цільним, рухи економнішими; гармонічна вертикаль звучатиме більш повно і
яскраво.

Фрагментарно віртуальна лінія басу як фундамент гармонічної вертикалі
присутня навіть в Прелюдії №6, всередині основної тематичної лінії. Вона
складається з припадаючих на сильний час такту перших звуків висхідних
мелодічних хвиль, які окреслюють контури тонічного (а потім ІІ низького)
тризвуку:
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У циклі Прелюдій є також мініатюри, в яких поділ фактурних
компонентів за глибиною сягає максимуму, а приховані, віртуальні голоси, ніби
проростаючи з фонових фігурацій, виявляються в нотному записі. До таких
прикладів відноситься Прелюдія № 1.
Фактура цієї п’єси заснована на постійному повторенні і звуковисотному
переміщенні фактурної ланки довжиною в один такт, що представляє собою
гармонічну фігурацію з виявленими в ній інтонаційно виразними мелодичними
голосами. Такими є середній голос – умовно, «тенор», що містить висхідну
секундову інтонацію в пунктирному ритмі, і «сопрано», в якому проводиться
та ж інтонація, тільки в ритмічному зменшенні. Крім «сопрано» і «тенора», в
верхньому шарі міститься ще один голос – умовно, «альт», лінія якого являє
собою виразний висхідний мотив, що приховує в собі пульсацію тріольних
шістнадцятих. При цьому перші два звуки цієї фігурації є спільними з верхнім
голосом. Але одночасно перший і останній звуки фігурації утворюють лінію
«тенора». З чого випливає, що цей виписаний в нотному тексті голос –
виявлений композитором прихований фактурний план.
Крім виписаних реальних голосів у партії правої руки в фактурній ланці,
що становить основу тематизму Прелюдії, присутні і приховані голоси в
нижньому шарі фактури, що виникають всередині розкладених акордів.
Найбільш значущим з них є лінія басу, про яку вже було сказано вище. Вона
виникає з потрапляючих на сильну долю перших звуків тріолі шістнадцятими.
Особливо виразною вона стає в момент відхилення з основної тональності в
тональність

домінанти,

коли

її

тони

утворюють

яскравий

висхідний

хроматичний хід f-fis
Інші два звуки цієї тріолі також можуть мислитися як відносно самостійні
віртуальні голоси завдяки тому, що при повторенні вихідної фактурної фігури в
новому гармонічному освітленні з цих звуків складаються досить виразні
мелодичні лінії.
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Отже, фактура прелюдії складається з таких планів.
1. Верхній голос. Містить висхідну секундову інтонацію, що найкраще
вирізняється слухом. Це тематичне ядро прелюдії.
2. Середній голос, що містить фігурації (умовно «альт»).
3. Інший середній голос, виділений за допомогою додаткових штилів
(умовно «тенор»).
4. Лінія, утворена другим і третім тонами тріолі в партії лівої руки.
5. Лінія басу, що складається зі звуків, які припадають на сильний час
кожного такту і виділяються із загального звукового потоку завдяки дії
метроритмічного і темброво-регістрового факторів та пов’язуються між собою
за допомогою педалі.
Таким чином, фактура Прелюдії №1 являє собою зразок взаємодії і
органічного синтезу прихованого, віртуального і наочно явленого в нотному
записі.
Складним синтезом різних прийомів викладу, що створюють віртуальні
плани, є фактура Прелюдії № 5, заснована на тематично трактованих загальних
формах руху. В ній зустрічаємо і лінії зі звуків, поміщених на сильний час, і
лінії зі звуків, контрастних відносно інших за тембром, і мікроінтонаціі, що
утворюються так, як це відбувалося в Прелюдії № 11.
Простежимо за тим, як приховані плани шопенівської фактури
проявляються в живому виконавському інтонування на прикладі інтерпретацій
циклу М. Плетньовим і М. Аргерих.
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Прелюдія №1
У цій мініатюрі обидва виконавці в повній мірі виявляють властиву її
фактурі якість об'ємності. У той же час просторові відносини голосів у кожного
з інтерпретаторів виявляються різними. Так, у М. Плетньова основним,
найбільш рельєфно виділеним голосом, є «тенор». Піаніст надає йому густого,
«оксамитового» тембрового забарвлення. М. Аргерих навпаки виводить на
перший план верхні голоси - «альт» і «сопрано», в той час як інші перебувають
начебто в глибині. У той же самий час у обох виконавців ясно прослуховується
лінія басу.
Прелюдія №2
Тут піаністи кожен по-своєму виявляють інтонаційну виразність,
напруженість супроводжуючого мелодію шару фактури. Обидва виконавці ясно
чують і виразно відтворюють остинатну мелодичну лінію, яка виникає при
з'єднанні верхніх звуків квінт e-h на сильному часу і нижніх звуків зменшеної
септими ais-g і октави g-g на слабкому. У М. Плетньова вона звучить найбільш
рельєфно, дуже густо в тембровому відношенні, часом навіть претендуючи на
роль ведучого голосу.
М. Аргерих також яскраво показує цю лінію, проте, вона в інтерпретації
піаністки є все ж частиною фону, звучить ніби на відстані. У М. Аргерих також
чути органний пункт, що виникає з квінт, які припадають на сильний час,
багато в чому завдяки більш густій, ніж М. Плетньова, педалі.
Прелюдія №3.
М. Плетньов мислить фигурації акомпанементу як цілісну мелодичну
лінію, яка практично не диференціюється на плани. Виділяються тільки
найнижчі звуки на перших долях такту: піаніст вибудовує лінію басу.
М. Аргерих, виконуючи Прелюдію в досить рухомому темпі, показує
лише лінію басу та частину прихованого в фонових фігураціях фрагменту
основної теми: два верхніх звуки – e-d.

174

Прелюдія №4. У цій п'єсі обидва піаністи також приділяють велику
увагу інтонуванню супроводжуючого фактурного шару. Але при цьому
М. Плетньов протягом усієї мініатюри веде лінію, що складається з верхніх
звуків, які супроводжують мелодію, а М. Аргерих виявляє приховані імітації,
перемикаючи увагу слухача на різні «голоси», які утворюються в акордах
супроводу.
Прелюдія №5. На початку мініатюри М. Плетньов трактує мелодичні
фігурації, з яких складається фактура п'єси як єдину лінію, виділяючи в якості
рельєфу тільки підголоски, позначені Ф. Шопеном. Тільки у другому реченні
він висвічує приховані підголоски.
М. Аргерих протягом усієї Прелюдії мислить фактуру об'ємно,
висвітлюючи інтонації, що не виділені в нотному тексті в самостійний голос.
Прелюдія №6. Обидва виконавці уявляють основну тематичну лінію як
стереофонічне ціле. Вони пов'язують на відстані вершини, до яких прагне
мелодичний рух, показують віртуально присутню всередині основної мелодії
лінію басу.
Прелюдія №8. Тут в інтерпретаціях піаністів також немає суттєвих
відмінностей.

Рельєфно

висвітлюючи

виділений

графічно

основний

мелодичний голос, вони вибудовують і приховану лінію в фігурацях
акомпанементу. У генеральній кульмінації і М. Плетньов, і М. Аргерих досить
рельєфно виявляють прихований фактурний план, що складається з найнижчих
і, відповідно, найбагатших обертонами звуків в фігурації супроводу, які
припадають на слабкий час.
Прелюдія №9. У даній мініатюрі М. Плетньов знаходить два плани в
середньому, акомпануючому голосі, чітко розмежовуючи в динамічному і
тембровому відношенні звуки, що знаходяться на сильному і слабкому часі, в
той час як у М. Аргерих ця відмінність відчувається не настільки виразно.
Прелюдія №10. Інтерпретації цієї п'єси обома піаністами також не мають
істотних відмінностей в плані виявлення віртуальних шарів фактури. І у
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М. Плетньова, і у М. Аргерих ясно прослуховується прихована лінія в
верхньому фактурном пласті, що виникає з перших звуків фігураційного
звороту в партії правої руки, припадаючих на сильний час, а також - лінія, що
складається

з

верхніх

звуків

супроводжуючих

тематичну

фигурацію

арпеджованих акордів.
Прелюдія №11. Тут обидва виконавці чують приховане мелодичне
остинато всередині основної лінії в правій руці. Однак у М. Плетньова
приховані підголоски хоча й виявлені як «рельєф», фон також звучить досить
вагомо. А у виконанні М. Аргерих приховані голоси звучать дзвінкіше в
тембровому відношенні, інші ж звуки мелодичної лінії піаністка робить
легшими і більш матовими за тембром. До того ж, у неї весь фактурний
«простір» оповитий легким педальним «серпанком», верхні і нижні голоси в
більшій мірі наближені один до одного, ніж у М. Плетньова.
Без сумніву, в обох виконавців в достатній мірі виявлена і прихована
лінія в партії лівої руки.
Прелюдія №12. Прихована мелодична лінія, що складається зі звуків, які
припадають на сильний і відносно сильний час виразніше виявляється у
М. Аргерих, багато в чому завдяки більш рухомому темпу. М. Плетньов
виконує основну мелодію у верхньому голосі як єдине ціле, практично не
диференціюючи її на плани.
У той же час обидва піаніста чують приховану лінію в нижньому голосі,
яка складається з октав на других долях такту, що розташовані в найнижчому
регістрі і за рахунок цього виділяються в самостійний план. Вони яскраво
показують останній в кульмінації, де з октав складається дуже виразний
нисхідний мелодичний хід.
Прелюдія№13. Інтерпретації обома піаністами цієї п'єси також
демонструють більше збігів, ніж відмінностей. Однак М. Плетньов виразніше,
ніж М. Аргерих виявляє приховану в фигураціях акомпанементу висхідну
секундову інтонацію.
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Прелюдія №14. Викладена у вигляді октавного унісону мелодична лінія
сприймається обома піаністами як об'ємна конфігурація. При цьому М. Аргерих
ясніше висвічує лінію, що складається з більш високих за теситурою звуків,
тоді як у М. Плетньова обидва плани фактично рівноправні.
Прелюдія №15. Тут обидва піаністи також сходяться в своєму
слуховому сприйнятті шопенівської фактури. В обох інтерпретаціях всі
приховані підголоски супроводу виявлено досить яскраво. Крім того обидва
виконавці чують як щось об'ємне одноголосно викладену репліку перед кодою:
і у М. Плетньова, і у М. Аргерих в ний виникає прихований нисхідний
мелодичний хід.
Прелюдія №16. У цій п'єсі піаністи по-різному виконують остинатну
фігуру в партії лівої руки. М. Аргерих мислить її як цілісне мелодичне
утворення, а М. Плетньов показує прихований органний пункт, що виникає при
зв'язуванні звуків, розташованих на сильному часі. При цьому обидва виконавці
вибудовують самостійну лінію з третіх звуків цієї остинатной фігури, які
перебувають на слабкому часі, проте є найвищими за теситурою і тому помітно
відрізняються від інших двох за тембром.
Прелюдія №17. Інтерпретації цієї п'єси також мають багато спільного в
плані

виявлення

прихованих

голосів.

Обидва

музиканти

темброво

розмежовують лінію басу і пласт акомпанементу, що складається з
повторюваних акордів. Обидва виконавці також рельєфно виявляють тонічний
органний пункт в коді, причому у М. Плетньова басові ноти вельми нагадують
удари дзвону. Однак є і відмінності: М. Плетньов акцентує початкові звуки
кожного з мотивів головного мелодичного голосу і вибудовує з них самостійну
лінію, тоді як М. Аргерих не поділяє основну мелодію на різні плани.
Прелюдія №18. У цій Прелюдії М. Аргерих підпорядковує всі голоси
фактури єдиному стрімкому рухові, однак внаслідок дії метро-ритмічного і
динамічного факторів, звуки, що припадають на сильний і відносно сильний
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час, а також кульмінаційні точки окремих фраз виявляються пов'язаними на
відстані.
М. Плетньов акцентує на початку Прелюдії перші ноти, у такий спосіб
розшаровуючи основну мелодичну лінію на два плани.
Прелюдія №23. У цій мініатюрі прихований підголосок в правій руці
рельєфніше виявлено М. Аргерих: піаністка послідовно показує його протягом
усієї Прелюдії. М. Плетньов, навпаки, на початку п'єси більше акцентує перші
долі такту. Вказаний підголосок висвічується піаністом у другій частині форми,
коли мелодична фігурація, в якій ховається ця інтонація, переноситься в
верхній регістр.
Прелюдія №24. Тут М. Плетньов чітко виділяє прихований підголосок в
фігурації акомпанементу, багато в чому завдяки більш стриманому, ніж це
прийнято в виконавській традиції, що склалася протягом останнього століття,
темпу.
М. Аргерих, на відміну від М. Плетньова, виконує Прелюдію в дуже
швидкому темпі. Внаслідок цього ясно прослуховується тільки остання нота
зазначеного підголоску.
В інтерпретаціях М. Плетньова та М. Аргерих, як і в інтерпретаціях
різними піаністами бахівскої Прелюдії, виникають індивідуальні об’ємні
фактурні конструкції та – як результат – різні трактування звукообразу
інструмента.
Наприклад, у М. Аргерих при очевидному пануванні ведучих мелодичних
ліній, вся музична тканина постає перед слухачем як єдиний простір, до того
ж оповитий легким педальним серпанком, в якому по черзі висвітлюються різні
голоси.
У М. Плетньова нижні та верхні голоси фактури предстають як два
окремих простори, що ніби належать різним інструментам. Лінії усіх голосів
подані піаністом крупним штрихом, графічність та ясність переважають над
колористичними педальними ефектами.
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Це

дозволяє

визначити

барвисто-характеристичним

дві

інтерпретації

трактуванням

фактури

як
у

камерну,
М. Аргерих

з
і

оркестрову із відповідним плануванням звукового простору у М. Плетньова.
Віртуальні структури фактурно-звукового та інтонаційно-синтаксичного
рівнів, таким чином, завжди в тому чи іншому вигляді втілюються в художньо
повноцінній інтерпретації, що дає можливість говорити про них як про певну
об’єктивно існуючу даність нотного тексту, оскільки виконання музикантів,
що належать до різних шкіл та представляють собою разні художні
індивідуальності, виявляють у плані висвітлення прихованих фактурних пластів
значно більше спільного, ніж розбіжного. Індивідуальне в інтерпретаціях
проявляєтся скоріше в темброво-динамічних рішеннях і в трактуванні
фактурного простору, розмаїтті взаємодій між реальними та уявними голосами,
риторичними фігурами та іншими тематично значущими елементами фактури.
Тобто основою індивидуальної художньо цінної інтерпретації, на наш
погляд,

є

взаємодія

слухового

інтеллекту

виконавця

з

віртуальними

структурами нотного тексту, котрі, таким чином, стають параметрами
варіативності прочитання останнього. Цей віртуальний рівень - вже не ноти і
ще не звуку – і є, власне, серцевиної виконавської творчості.
Отже, у ході аналізу нотного тексту та його виконавських втілень було
виявлено низку умов або факторів, що впливають на виникнення та звукову
реалізацію віртуальних структур. Частина з них є об’єктивно закладеною в
нотному тексті, що дозволяє позначити їх як текстові умови, частина пов’язана
безпосередньо з психічним світом музиканта, тому вони позначені як
позатекстові.
До текстових умов або факторів віднесено наступні.
1.

Фактор нотації. Його дія пояснюється за допомогою положення

про нотацію як матричну структуру віртуального та співвідношення актуальних
і віртуальних параметрів нотації: чим менше інформації щодо виконання
міститься у тексті, тим більше виникає можливих варіантів його звукового
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втілення. Це стає особливо помітним при співставленні бахівського уртексту з
численними виконавськими та редакторськими версіями.
Цей фактор діє і на суто фактурному рівні. Найкращим середовищем для
виникнення віртуальних фактурних потенцій є або прозора поліфонічна
фактура з невеликої кількістю виписаних голосів (як, наприклад, двоголосся у
обраній для аналізу Прелюдії І. С. Баха), або гомофонно-гармонічна (за
написанням) фактура, в якій віртуальні пласти не позначені за допомогою
додаткових штилів чи акцентів (як у творах Ф. Шопена, зокрема, в Прелюдіях).
2.

Особливості фактурно-ритмічного викладу. Віртуальні голоси

частіше за все виникають при великій концентрації звуків на один момент часу:
у гармонічних або мелодичних фігураціях або багатозвучних акордових
комплексах;

при

помірно

швидкому

або

швидкому

русі

дрібними

тривалостями.
3.

Метро-динамічний фактор. Звуки, що припадають на сильні долі

такту, сприймаються як більш вагомі та динамічно більш інтенсивні.
4.

Метро-регістровий,

метро-тембровий

фактор.

Звуки,

що

збігаються із сильним часом, віддалені від інших ще й регістрово, що створює
додатковий

тембровий

та динамічний

контраст,

завдяки

якому вони

виділяються як рельєф.
5.

Темброво-регістровий фактор. Звуки, що припадають на слабкий

час такту, регістрово віддалені від інших і тому інакші за тембровим
забарвленням, також створюють рельєфно-фонові відношення.
6.

Фактор

інтонаційної

виразності

–

цілий

комплекс

умов,

пов’язаний як з відношеннями рельєфу та фону, що виникають завдяки дії
попередніх факторів, так само і з інтервальними, ритмодинамічними,
артикуляційними відношеннями між окремими тонами по горизонталі.
Сукупна дія цих факторів створює різноманітні форми віртуального,
зокрема, модифікації прихованої поліфонії, серед яких:
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1.

Приховані

довгі

інтонаційно

розвинені

мелодичні

лінії

(у

Ф. Шопена)
2.

Приховані короткі підголоски (у Ф. Шопена)

3.

Діалогічні конструкції з двох мотивів, розділених мелодичними

стрибками, які імітують перегукування двох «голосів» (у І. С. Баха).
4.

Приховані мікроінтоніції, трактовані як остинато (у Ф. Шопена).

5.

Лінія басу (у Ф. Шопена).

До позатекстових умов реалізації фактурно-синтаксичного віртуального
віднесемо особливості художньої свідомості музиканта, які включають
просторові

уявлення

про

темброво-динамічні,

регістрові

розшарування

фактури, а також – явище особливої психічної енергії, що створює кінетичну
напругу поміж віддаленими один від одного тонами фактурного рельєфу,
«збирає» звуки гармонічної фігурації в один акордовий комплекс. Без цих
проявів слухового інтелекту віртуальне так і залишиться можливістю.
До позатекстових умов реалізації віртуального слід віднести й ті
параметри звучання, що мають письмову основу в нотному записі – так звані
«виконавські засоби виразності» [5], зону «виконавської компетенції», згідно з
Н. Мятієвою [116]): динаміку, артикуляційно-штриховий план, агогіку – якщо
вони не позначені композитором в тексті окремого твору. Наприклад, вони є
інструментом створення рельєфно-фонових відносин між елементами реальної
поліфонії

та

виявлення

прихованих

голосів

в

різних

виконавських

інтерпретаціях проаналізованої Прелюдії І. С. Баха.
Форми віртуального фактурно-звукового та синтаксичного рівнів не
вичерпуються різними типами прихованої поліфонії: до таких належать також
індивідуальні «сценарії» рельєфно-фонових взаємодій між елементами реальної
поліфонії, зокрема, риторичними фігурами, які є основою тематичного розвитку
в Прелюдії І. С. Баха, оскільки кожна інтонаційна формула може бути
представлена завдяки динаміці або артикуляції як рельєф або фон.
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Комплексними проявами фактурно-синтаксичних ресурсів є об’ємні
конфігурації фактури, які виникають із сполучення реальних та потенційних,
уявних голосів, індивідуальні для кожного виконавця завдяки неповторності
рельєфно-фонових відносин між фактурними компонентами та специфічності
тембрового забарвлення різних поліфонічних пластів.

3.2.2

Віртуальне

в

музичній

композиції

(на

прикладі

«Vermont

counterpoint» та «Eight lines» С. Райха)
Віртуальні структури нотного тексту композиційно-драматургічного
рівня, як вже було сказано вище, - це приховані фактори організації форми. Як
позамузичні - наприклад, числова символіка у музиці Ренесансу, Бароко,
XX-XXI ст., так і ті, що ґрунтуються на закономірностях іманентно властивих
музиці - наприклад, форми другого плану. У даному підрозділі йтиметься про
специфічні модифікації останніх у сучасній музиці.
Нагадаємо, що стосовно теорії сучасної композиторської творчості до
визначення

віртуальний

звертається

П. Булез.

Його

ідею

підтримує

Т. Дубравська, пропонуючи термін «віртуальний шар композиції». В обох
випадках від віртуальним розуміється певний прихований, внутрішній шар у
структурі музичного твору, що не сприймається безпосередньо, але піддається
аналітичній реконструкції, як, наприклад, серія. Однак, як нам здається, область
застосування віртуального у значенні прихованого шару композиції не може
вичерпуватися сферою додекафонної чи серіальної музики. Так, наявність
зовнішнього

шару,

що

сприймається

безпосередньо,

і

внутрішнього,

віртуального, характерна і для творів представника цілком іншого напряму в
музиці XX-XXI століть, що спирається на естетичні і технологічні принципи,
багато у чому протилежні принципам П. Булеза і його послідовників, зокрема у
плані співвідношення того що «можна почути і помислити» [137] –
американського мінімаліста Стіва Райха.
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Далі ми розглянемо специфіку втілення форми другого плану як
віртуального шару композиції у творах С.Райха «Vermont counterpoint» і «Eight
lines».
«Vermont counterpoint» для 12 флейт (1 живої і 11 партій, записаних на
магнітофонну стрічку) має чотиричастинну структуру з ясно вираженими у
нотній графіці межами, які до того ж чітко розрізняються на слух. Наприклад,
перехід від другого розділу до третього супроводжується зміною темпу і
метру: у третьому розділі автор вказує повільніший темп; хід між другим і
третім розділами написаний у розмірах 5/8 і 7/8 та яскраво контрастує з усім
іншим матеріалом, що його викладено у тридольному метрі. Ясному
членуванню

форми

сприяє

принцип

згущення-розрідження

музичної

тканини. Так, між першим і другим розділами більшість голосів замовкає
(окрім трьох флейт tape, першої флейти, першої флейти пікколо і «живої»
флейти (ц.30-32). Перехід від другого до третього розділу відтінюється
звучанням «квінтету» трьох флейт , першої флейти пікколо і «живої» флейти (ц.
54-55), а потім - «квартету» трьох флейт і першої флейти пікколо (ц.55-56).
Четвертий розділ починається з соло флейти пікколо tape (ц. 71).
Чотиричастинність

підкреслено

завдяки

достатньо

ясно

вираженому

тональному плану, хоча, як зазначає І. Двужильна, «твори Райха вирізняються
модальною системою мислення, що позбавлена яскравого тяжіння до
тонального центра» [54, c. 78]. Інтонаційне наповнення патернів «Vermont
counterpoint» свідчить, тим не менше, про присутність єдиного центру, що
нагадує про класичну тональність. Так, у першому розділі, попри відсутність
вираженого функціонального співвідношення між найпростішими елементами
музичного цілого, чітко вгадується на слух тоніка натурального d-moll, у
другому — G-dur, у третьому — d-moll і F-dur, у четвертому — D-dur.
Наявність у «Vermont counterpoint» саме тональної логіки підтверджує і
авторський коментар, в якому йдеться про чотири розділи в чотирьох різних
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тональностях [205, с. 119]. Таким чином, стосовно цього твору доречно буде
скористатися терміном П. Поспєлова: «рудиментарна тональність» [137, c. 6].
Однак чотиричастинність — це лише зовнішній шар композиції, що
сприймається безпосередньо. Більш детальний аналіз тексту дозволяє виявити
ще один — основний — принцип організації форми. Це створення усього
музичного матеріалу з одного звукового комплексу, коли тематизм кожного з
голосів є нічим іншим, як варіантом цього комплексу, складеним за
комбінаторним принципом. У цьому нескладно впевнитися, порівнявши
патерни усіх голосів з чотирьох розділів.
У першому розділі усі патерни є модифікацією першої короткої
інтонаційно-ритмічної

формули

зі

звуків

d-a-e-g-f-c-b,

що

викладена

одноголосно у партії першої флейти tape, з характерним мотивом, який містить
дві висхідні квінти.
Flute 1 tape

Більшість модифікацій вихідної формули ґрунтується на перестановці
мотивів або їхній імітації зі зміщенням у часі:
А)
Live Flute, Flute 2 tape
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Б)
Flute 2 tape

Деякі

є

похідними

з

суттєво

зміненою

інтервально-ритмічною

структурою. Хоча в них проступають абриси початкової інтервальної
структури. Вкажемо, зокрема, на квінтовий мотив у ракохідному русі (див.
приклад «Б»):
А)
Piccolo 3 tape

Б)
Live Flute

У ц.19 звук e партії соліста періодично змінюється на es у результаті
транспозиції вихідного патерна (ц.1, партія першої флейти tape) на тон нижче
(композитор змінює ключові знаки d-moll на B-dur).
Live Flute

У другому розділі тематичний матеріал усіх голосів спирається на
послідовність звуків d-a-e-g-fis-c-n-h, що є фактично варіантом звукового
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комплексу першого розділу з альтерацією звуків f і b. Зберігається принцип
інтонаційної спорідненості голосів. (див. приклади, «А», «Б»).
A)
Piccolo 2 tape

Б)
Flute 3 tape

Патерни решти голосів також побудовані на вільній імітації мотиву з
двох висхідних квінт, що складає основу тематизму у першому розділі.
Відзначимо, що один з патернів першого розділу без змін переходить у другий:

Piccolo 1 tape

За аналогією зі звуковисотною основою першого розділу формується
звуковий вигляд третього (опора на комплекс d-a-e-g-f-c-b).
Базовий звуковий комплекс четвертого розділу є варіантом комплексу з
другого, де тон c замінено на cis. Тематичний матеріал, похідний від матеріалу
попередніх розділів (звернемо увагу на інтервал квінти, що траплявся нам
раніше у висхідному і нисхідному русі), тим не менше, безсумнівно
вирізняється інтонаційною і ритмічною самостійністю. При цьому, як і у
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попередніх розділах, поліфонічна вертикаль базується на одночасному звучанні
одного й того ж патерну (див. приклади, «А», «Б»).
А)
Live Flute

Б)
Flute 1 (tape)

В)
Tape piccolo

Таким чином, тематизм усієї п’єси складається з різноманітних
інтонаційно-ритмічних модифікацій комплексу d-a-e-g-f-fis-c-cis-b-h, де fis, cis і
h є альтерованими варіантами тонів f, c і b вихідного комплексу першого і
третього розділів d-a-e-g-f-c-b.
В умовах адитивної і комбінаторної технік, що передбачають постійне
оновлення і варіювання матеріалу, іноді до повної трансформації, аналітично
реконструйований нами ряд звуків виконує функцію, що нагадує функцію серії
у серійній музиці. «Розчинений» серед численних варіантів, він є прихованим
віртуальним шаром композиції, а в якості віртуального принципа звуковисотної
організації виступає модальність.
Більшість вказаних нами патернів має вигляд ostinato у середніх голосах.
За функцією вони схожі на cantus firmus у старовинній поліфонічній музиці У
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щільно сплетених мелодичних лініях їх майже неможливо розрізнити на слух.
Саме ці патерни є внутрішньою віртуальною структурою.
Октет

«Eight

Lines»

розрахований

лише

на

живих

виконавців

(інструментальний склад — 2 фортепіано, 2 бас-кларнета або кларнет, флейта
або флейта-піколо, скрипка, альт, віолончель. У ньому, як і в «Vermont
counterpoint», віртуальне присутнє на рівні композиції. Йдеться, перш за все,
про

єдиний

звуковий

комплекс,

що

є

джерелом

усього

тематизму.

Співвідношення зовнішнього і внутрішнього, віртуального планів форми в
октеті порівняно з «Vermont counterpoint» якісно інше. У «Vermont
counterpoint» шаром, що сприймався безпосередньо була ясно виражена
чотиричастинність, у той же час вихідний звуковий комплекс і остинато
середніх голосів ніби «заглибилися всередину». Навпаки, в «Eight Lines» патерн
у партії фортепіано, що містить вихідний звуковий комплекс, протягом усього
твору чітко розрізняється на слух і легко впізнається, тоді як межі позначених
композитором п’яти розділів, з котрих складається композиційна структура
октету, максимально завуальовані.
Базовий звуковисотний комплекс, сконцентрований у патернах партії
фортепіано, виходить на перший план завдяки мінімальному варіюванню
інтервальної структури останніх як по горизонталі так і по вертикалі. Протягом
перших двох розділів октету зберігається ostinato, що містить характерний
висхідний хід по квінтах у горизонтальному розрізі і квінтовий паралелізм у
вертикальному. Тільки у третьому розділі квінти, що складають основу
вертикалі, замінюються секстами і децимами; у четвертому — квартами, і у
п’ятому — децимами, нонами, квартами. Квінтові ходи по горизонталі у
п’ятому розділі перетворюються на секстові і квартові (див. приклади далі).
Ритмічний малюнок при цьому практично не змінюється. Варіюється лише
звуковисотна позиція викладеного матеріалу: ostinato першого розділу
починається зі звуків cis i gis, другого — з gis i dis, третього — з ges i es,
четвертого — з des i ges, п’ятого — з b і des. Патерни третього, четвертого і
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п’ятого розділів майже повністю складаються з тонів, енгармонічно рівних тим,
що входили у базові структури перших двох розділів.
А) I розділ

Б) II розділ

В) III розділ

Г) IV розділ
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Д) V розділ

Безпомилковому впізнаванню вихідного звукового комплексу протягом
усієї п’єси сприяє й інструментовка: тембр фортепіано відчутно контрастує з
тембрами струнних і духових інструментів. Переходи від розділу до розділу
відбуваються

непомітно

завдяки

темповій

єдності

і

метроритмічній

остинатності. Протягом усього октету витримано заданий темп - ¼ = 176-184 – і
розмір 5/4. Флейти, кларнети, альти і віолончелі у тому чи іншому вигляді
повторюють ритмічний малюнок фортепіано — різноманітні комбінації
вісімок; скрипки ведуть власні ostinato з чверток і половинних, що мінімально
варіюються. Вуалюванню меж форми сприяє також фактурна однорідність.
Моменти згущення й розрідження звукової тканини виражені не так явно, як у
«Vermont сounterpoint», і не пов’язані зі змінами розділів. Відсутнє контрастне
співставлення тутійних і сольних епізодів. Нарешті, чималу роль у створенні
ефекту безперервного руху відіграє і звуковисотна організація. На противагу
чітко вираженим ладотональним контрастам «Vermont сounterpoint», в «Eight
lines» відбувається непомітна для слуху модуляція з дієзної сфери у бемольну,
що відбувається завдяки руху відрізком кварто-квінтового кола і енгармонічної
заміни тонів. У першому розділі композитор вказує ключові знаки gis-moll’a, у
другому — dis-moll’a. Однак тоніки позначених тональностей не виражені. У
першому розділі основою гармонічної вертикалі є звук cis, що постійно
припадає на сильно долю, у другому — gis, у третьому, четвертому і п’ятому
розділах при ключових знаках b-moll’a функцію стійких щаблів виконують,
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відповідно, звуки ges, des, b на сильній долі такту. Патерни кожного з п’яти
розділів спираються на звукоряди діатонічних ладів, що не піддаються точному
визначенню: у перших двох розділах знаки при ключі вказують на натуральні
gis-moll і dis-moll, а звуки, що виконують функцію стійких — на дорійський лад
з основою cis у першому розділі і gis у другому. Аналогічна ситуація виникає у
трьох наступних розділах, у яких ладова основа «коливається» між
натуральними b-moll і es-moll і дорійським з основою es. Підсумовуючи
сказане, уявімо ладову структуру «Eight lines» у вигляді наступної схеми:
Дієзна сфера

Бемольна
Сфера

Знаки
gismoll

I
розділ

cis-gis-dis-ais Натуральний
e-h-fis
gis-moll або
Устой cis
дорійський від cis

Знаки
dismoll
Знаки
b-moll

II
розділ

gis-dis-ais
eis-h-fis
Устой gis
ges-es-desb-as-f
Устой ges

III
розділ

Натуральний
dis-moll или
дорійський від gis
Натуральний
b-moll або натуральний
es- moll

des-ges-as
Натуральный
es-f-b-c
b-moll або дорійський від es
Устой des
V
b-des-ges-as
розділ c-es-b-c
Устой b
Базовий звуковисотний комплекс октету: cis= des+ gis= as+ dis= es+ ais= b+ +h+ fis=
ges+ c+ f= eis
IV
розділ

Таким

чином,

принципом

звуковисотної

організації

октету,

що

сприймається слухачем безпосередньо, є не тональність, а модальність, у той
час як тональність наявна у творі в опосередкованому, завуальованому вигляді.
Якщо варіантні зміни тематичного остинатного матеріалу, що викладає
фортепіано, дозволяють виділити п’ять розділів, то аналіз матеріалу у струнних
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і духових — три розділи, матеріал яких спирається на звукоряди натуральних
gis-moll і dis-moll (або ж дорійських від cis і gis). Потім — натурального b-moll
(es-moll) або дорійського від es. Перехід зі сфери дієзів у сферу бемолів поділяє
усю композиційну структуру на дві нерівні частини (1-2 розділ — дієзна сфера,
3-5 — бемольна). Кінець кінцем, особливості інструментального викладення
також дозволяють виявити у творі двочастинність: з ц.33 починається своєрідна
темброва реприза, оскільки інструментовка цього фрагменту майже повністю
збігається з інструментовкою першого розділу (ц.1-16). Таким чином, в «Eight
lines» у якості віртуальних планів форми, окрім п’ятичастинності, присутні
також двочастинність і тричастинність.
З вище наведених спостережень зробимо висновок, що у «Vermont
counterpoint» С. Райха зовнішній план форми, що чітко розрізняється,
представлений чотиричастинністю, співставленням епізодів, не контрастних,
але все ж відмінних за характером тематичного матеріалу. А внутрішній,
віртуальний — варіантним розвитком вихідного звукового комплексу і його
остинатними

модифікаціями.

Вільно

трактований

тональний

принцип

звуковисотної організації у даному випадку сприймається безпосередньо, а
модальний є прихованим. В «Eight lines» на перший план виходять згорнутий у
патерн партії фортепіано остинатно повторюваний базовий звуковий комплекс,
а також модальність, як принцип звуковисотної організації, що витісняє
тональність на другий план. Безперервність руху музичної матерії переважає
над дискретним поділом форми на п’ять, три, два.
Як бачимо, термін «віртуальний» може застосовуватися до прихованого
шару музичної композиції не лише у зв’язку з музикою, що базується на
серіальній техніці, але й по відношенню до творів, що репрезентують інші
напрями другої половини XX ст., які ґрунтуються на інакших естетичних і
технологічних засадах.
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3.3

Комплексні

структури

віртуального

у

формуванні

асоціативно-образного плану
В музикознавстві останніх десятиліть сформувалося стійке зацікавлення
не тільки граматикою музичної мови, структурно-логічною стороною музичної
форми, а й образним змістом музики. Останній стає предметом не тільки
стихійно-інтуїтивного

пізнання,

а

й

розшифровки

та

систематизації.

Дослідження, присвячені музичній семантиці, розкриттю значень музичних
лексем в контексті тієї культури, того епохального стилю, в яких вони виникли,
належать, зокрема, Л. Шаймухаметовій, А. Асфандьяровій, І. Алєксєєвій,
Р. Байкієвій, О. Гордєєвій, Н. Кузнєцовій Н. Г. Драч, І. Стогній, Г. Тараєвій,
Л. Казанцевій [180; 10; 3; 12; 51; 99; 60; 154; 156; 83]. Відзначимо також і
численні дослідження риторики і символіки в музиці бароко, особливо у
І. С. Баха [24; 27; 128; 70-71; 112; 124]. Зв'язок типів музичної мови і їх
сприйняття, процес осягнення на цій основі музичної образності описаний
Г. Полтавцевою [131-133]. Дослідження музичного змісту як нового напряму
наукової думки, який знайшов застосування в однойменних навчальних курсах,
належать В. Холоповій і А. Кудряшову [173; 98].
Л. Шаймухаметова під семантикою розуміє перш за все «застосування в
аналізі <...> семантичного методу, спрямованого на розшифровку смислових
структур музичного тексту. Підхід до музичної мови в цьому випадку
передбачає наявність в ній стійких інтонаційних зворотів з закріпленими
значеннями (лексем, семантичних фігур, сюжетно-ситуативних знаків), що в
сукупності утворюють інтонаційну лексику, яка репрезентує предметний світ,
дії, події і образи мистецтва» [180, с. 322]. Багато з них, на думку автора,
«набули статусу мігруючих інтонаційних формул, що кочують з тексту в текст
в музиці різних жанрів і зберігають вихідні значення» [180, с. 322-323]. Ці
формули (фігури) «вступаючи в контекстні відносини одна з одною, <...>
поєднують смисли і народжують безліч нових (вторинних, метафоричних)
значень» [180, с. 323]. Крім семантичних фігур до «смислових структур»
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музичного тексту автор відносить «цілий ряд категорій поетики: герой,
персонаж, сюжет, діалог, монолог, полілог, сцена, картина, пластика, жест,
танець, орнамент» [180, с. 323].
Роботи А. Асфандьярової, І. Алєксєєвої, Р. Байкієвої, Е. Гордєєвої,
Н. Кузнєцової логічно продовжують ідеї Л. Шаймухаметової. Вони присвячені
розшифровці музично-семантичних фігур і сюжетно-ситуативних знаків у
конкретних музичних текстах: клавірних творах епохи бароко, фортепіанних
сонатах Й. Гайдна - в багатьох випадках у зв'язку з виконавською
інтерпретацією і педагогічною практикою музикантів-піаністів [10; 99].
Н. Драч розглядає музичний зміст в зв'язку з його виконавським
втіленням і пропонує методологію аналізу виконавського тексту [60].
І. Стогній виділяє в музичному тексті два семантичних плани, які називає
«поезією образів» і «поезією думки», під якими розуміє в першому випадку
«сюжетну

семантику,

реалізовану

на

рівні

інтонаційно-тематичного,

образно-драматургічного розвитку», у другому - «несюжетну семантику», яка
виявляється на рівнях «елементів <...> звук, акорд, ритмічна фігура <…>
мікроінтонація», на «структурно-логічному рівні (форма, формотворчі процеси)
[154, с. 138].
Г. Тараєва також вказує на наявність в музичних текстах стійких формул,
що закріпилися в певних культурно-історичних умовах з певними значеннями
(смисловими, семантичними «кліше»), на те, що «сенс музики і зміст <...>
феномени вербального порядку <...> можуть бути об'єктивовані в оповіданні,
переказі внутрішніх <…> відчуттів, які <...> задаються культурою, мовними
формами, формулами-настановами», а також - на необхідність їх вивчення в
«самому просторі культури» [156].
Л. Казанцева розглядає семантику тональності у зв'язку з акустичними
закономірностями звучання, як результат взаємодії музики і слова, а також інтертекстуальних зв’язків між різними музичними текстами [83].
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Г. Полтавцевій належить положення про принципову риторичність
будь-якої музичної мови, котра є, таким чином, надбанням не лише однієї
музично-риторичної традиції бароко, яка, на думку автора, «мислить не стільки
про сам процес мислення як структуру живого формування значення, скільки
по-декартівськи, як про готові відрефлексовані символи, ―відлиті форми‖, знаки
із закріпленими значеннями» [132, с. 194].
Риторичність і метафоричность властива будь-якому музичному твору,
який представляється в поняттях не тільки «мови», а й «мовлення». Як зазначає
автор, «вироблений слухацькою свідомістю сенс неминуче пролягає через вибір
деякого набору елементів» [131, с. 41-42]. Такими, згідно з Г. Полтавцевою, є
«цілісні фактурно-звукові ділянки музичної стрічки (композиції), тобто типи
експресії або модуси музичної мови (інтонаційно-звукового висловлювання, що
нагадують кадри кіномонтажу, об'єднані в фази й етапи згідно з різними
рівнями цілісності музичної форми <...> Тип експресії базується на типі
фактурної формули, утвореної відносно видовженою стійкою єдністю:
фактурно-звукової (тембро-гармонічної), фактурно-пульсаційної (фактурножанрової) інтонаційно-синтаксичної граней» [131, с. 42].
Різні типи експресії породжують різні «домінанти психосоматичної
активності», «музичної дії» або «співінтонуючої поведінки» слухача, що
пов'язано з психологічними процесами сугестії і емпатії [133, с. 45 46]. Автор
вибудовує, таким чином, тріаду «мова-модус-образ» [133, с. 51]. На основі
властивостей музичної мови в їх відношенні до сприймаючого «я»
Г. Полтавцева

вибудовує

її

типологію

[133].

Аналітичні

розвідки,

запропоновані автором, спрямовані на опанування внутрішньої структури
тексту, яка представляє собою процес розвитку та перетворення системи
константних відношень.
Музичний

зміст

як

багатоскладова

цілісність

розглядається

А. Кудряшовим і В. Холоповою. У А. Кудряшова це - «система взаємодій
музично-семантичних родів, видів, і типів знаків з їх як вже об'єктивно
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складеним значенням, так і перетвореними в індивідуальній свідомості
композитора

суб'єктивно-конкретизованими

смислами,

які

далі

перетвтілюються в нові смисли в виконавській інтерпретації і слухацькому
сприйнятті» [98, с. 38].
В. Холопова розкриває значення категорії музичного змісту в порівнянні
з герменевтикою і семантикою і приходить до висновку, що зміст є більш
широким поняттям [173, с. 4]. Автор вказує на неправомірность використання
по відношенню до музичного мистецтва класичної філософської діади
«зміст-форма» через нерозривну єдність її складових [173, с. 4]. В. Холопова
ділить музичний зміст на «спеціальний», тобто властивий тільки музиці, який
складають усі елементи музичної композиції: звуковисотність, ритміка, тембр,
лад, гармонія і т. д., і «неспеціальний», тобто пов'язаний з позамузичними
явищами (ідеї, предметний світ, людські емоції) [173, с. 12], виводить три
сторони музичного змісту - емоційну, зображальну і символічну, яким
відповідають три типи знаків - ікони, індекси і символи [173, с. 13].
Незважаючи на всю різноманітність індивідуальних підходів до проблеми
музичної семантики і музичного змісту загальним принципом в її розробці є
трактування музики як мови і, відповідно, її вивчення з позицій лінгвістики, що
виражається в дихотоміях «мова-мовлення», «текст-контекст», поняттях знака,
референції, денотації, конотації.
Крім цього думки більшості дослідників сходяться в тому, що адекватне
розуміння тексту, розшифровка семантики музичних лексем неможлива без
знання контексту, в якому спочатку перебував той чи інший текст (див.,
наприклад [154, с. 138; 60, с. 362; 156, с. 52; 132, с. 192-193]). Іншими словами
художнє сприйняття тексту безпосередньо залежить від якостей тезаурусу
реципієнта (докладніше про це див. [75, с. 90-92; 119]).
Основою для наших подальших міркувань стане уявлення про музичний
твір як про знакову структуру, що може бути досліджена з позицій загальної
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теорії мови, а також - положення про залежність сприйняття музичного тексту
від тезаурусу виконавця або слухача.
У зв'язку з розглянутою нами проблематикою до дихотомій «мовамовлення»,

«текст-контекст»,

«денотація-конотація»

додамо

ще

одну -

«текст-підтекст». Відношення двох останніх пар, на наш погляд, зводиться до
кореляції «денотація / текст», «конотація / підтекст», при цьому конотації
створюються завдяки контексту, в якому виникає і функціонує той чи інший
текст.
Як денотації (прямі значення), так і конотації (супутні значення), що
становлять область підтексту, належать до сфери віртуального. Пояснімо це
двома позиціями.
1. Будь-які значення мовного знака або послідовності мовних одиниць
представляють

собою

психічні

утворення,

продукт

колективної

або

індивідуальної свідомості, так само як і синтезу інтрасуб'єктівного і
інтерсуб'єктівного: в першому випадку вони багато в чому є узуальними закріпленими в мові, - у другому можуть носити випадковий характер, в
третьому - поєднувати контекстну обумовленість і стихійний інтуїтивносуб'єктивний характер.
2. Контекстно обумовлені значення можуть розкриватися для реципієнта
тільки за умови знання останнім контексту, в якому виникла та чи інша
знакова одиниця, повнота прояву і продукування супутніх, метафоричних
значень тексту буде різною в залежності від багатства тезаурусу суб'єкта.
Таким чином, за умов незнання реципієнтом контексту, недостатнього
слухового досвіду як безпосередньо дані денотації, так і приховані або
опосередковані

конотації

тексту,

підтекст

що

утворюється

ними,

не

виявляються, вони ніби не існують або ж існують як нереалізована
можливість, тобто віртуальність.

197

Область денотацій в музиці, як видається, формується в першу чергу
параметрами мови, що безпосередньо впливають на чуттєве сприйняття. До
таких віднесемо наступні.
1.

Звуковисотні,

зокрема,

ладотональні,

ладогармонічні

характеристики. Семантика тональності формує сукупність акустичних і
асоціативних факторів, причому, формування асоціативного спектру пов'язано з
цілим рядом зв'язків: перш за все, музики і слова, а також - інтертекстуальних
зв'язків між різними музичними творами (докладніше див. [83]);
2. Різні «типи музичної мови» (згідно з Г. Полтавцевою [133]). Останні
апелюють до різних «модусів» психосоматичної активності - «музичномовленнєвої поведінки» [133, с. 45]. А саме - артикуляційної (завдяки
швидкості

зміни

тонів,

близькою до

мовленнєвої),

співочої

(завдяки

витягуванню довгих тонів), рухово-пластичної (що виникає на основі
метроритмічної

пульсації)

[133,

с.

45].

Вони

пов'язані

також

з

«фактурно-звуковими», «фактурно-жанровими» і «фактурно-синтаксичними»
ознаками

[133,

темброво-регістрові

с.

52],

котрі

характеристики

спираються
звучання;

на

темброво-динамічні,

фактори

інтонаційної

деталізованості, синтаксичної спаяності або розчленованості, фактурної
монологичності або діалогічністі [133, с. 49].
Відповідно до класифікації Г. Полтавцевої, типи музичної мови також
можуть бути диференційовані за принципом відношення до сприймаючого Я:
клас Я, таким чином, складають такі «мовні експозиції» [133, с. 47] як «пряма
мова, внутрішня мова, образ-емоція, дієвий образ, вольовий образ, образ-ідея,
образ-думка <...> образ-наплив (пов'язаний з похмурістю, важкістю звучання,
яка контрастує з легкістю, світлом і викликає асоціації з образом фатуму, року Я. С.) [133, с. 51]. Клас Не-я представлений такими типами як «образ-портрет,
образ-пейзаж, негативний образ емоційного впливу» [133, с. 51].
Зауважимо, що в даному випадку мова йде в першу чергу про музику
класико-романтичного періоду та, особливо, про сонатно-симфонічні цикли, де
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контрастність музично-мовленнєвих типів, сюжетність музичної форми
виражені найбільш яскраво.
Формування конотацій, метафоричних значень, підтексту, супутнього
описаним вище текстовим параметрам, в процесі сприйняття, вслухання в
текст, як видається, може йти за допомогою уточнюючих запитань: «хто
говорить (співає)?»; «Про що (про кого)?»; «Якою ситуацією викликана та чи
інша емоція?»; «Що передувало цій ситуації?»; «Який її можливий результат?»
та ін. А також - через суб'єктивно-особистісне асоціювання Я-Герой або,
скоріше, Герой-Я (тут мова йде про резонування образного плану твору з
особистим життєвим досвідом виконавця / слухача). У жодному разі не
виключені також паралелі з сюжетами творів інших видів мистецтва, відомих
реципієнту.
Інше

джерело

музично-текстових

денотацій

становлять

стійкі

інтонаційні звороти з закріпленими значеннями - «лексеми, семантичні
фігури пластичного походження, сюжетно-ситуативні знаки», «мігруючі
інтонаційні формули» (згідно з Л. Шаймухаметовою [180, с. 322]), до яких
дослідник відносить «риторичні фігури, семантичні фігури пластичного
походження, звукові сигнали» [180, с. 325]. Семантичні фігури пластичного
походження, які в музиці епохи класицизму переважно пов'язані з придворною
танцювальною культурою і, наприклад, в сонатах Гайдна репрезентують образ
пасторалі, більш докладно описані в роботі А. Асфандьярової [10].
Як зазначає Л. Шаймухаметова, масштаби цих текстових структур не
збігаються з межами музичної форми [180, с. 323] і, як нам здається, вони також
не завжди збігаються і з межами «мовленнєвих експозицій». Буде більш
доречним говорити про вільне накладення цих планів і про їх взаємодію, що
породжує метафоричні смислові ряди.
Специфічним прикладом взаємодії тексту і контексту, денотацій і
конотацій і - в результаті - утворення різних підтекстів може служити характер
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побутування деяких особливо відомих риторичних фігур епохи бароко в музиці
наступних історичних періодів.
Так, наприклад, фігура хреста у творах композиторів-романтиків набуває
дещо іншого значення, ніж в епоху бароко. Вона стає символом: страждання як
такого, пов'язаного, можливо, з самотністю, неприкаяністю як, наприклад, в
пісні Ф. Шуберта «Двійник» тобто набуває особистісного забарвлення; образом
стихійної, ворожої сили (перші такти Полонезу fis-moll Ф. Шопена). Релігійне
значення

відходить

на

другий

план,

утворюючи

область

конотацій,

метафоричного підтексту.
Фігура кола (circulaсio)

в епоху бароко

відносилася

до

класу

зображальних (див. [71, с. 362-363]), і здебільшого використовувалась в музиці
з текстом для ілюстрації словесних зворотів, пов'язаних з колом, оточенням,
тобто не мала явного символічного навантаження (окрім творів І. С. Баха, про
що піде мова далі). В епоху романтизму вона набула значення, пов'язаного з
невідворотністю року як, наприклад, в темі вступу з першої частини
Незакінченої симфонії Ф. Шуберта. В цьому творі така трансформація стала
можливою

завдяки

темброво-регістровим,

темброво-динамічним

і

метроритмічним факторам: низькому регістру віолончелей та контрабасів,
унісонному фактурному викладу, повільному темпу (згадаємо «образ-наплив»
[131, c. 51])
Тобто нові значення барокових фігур формуються саме за рахунок
факторів, які безпосередньо впливають на чуттєве сприйняття та забезпечують
інтуїтивне «схоплювання» образу, тоді як знання походження цих музичних
знаків відкриває додаткові смислові грані. Віртуальні структури нотного
тексту, виділені і описані нами раніше, є частиною образного плану твору як
специфічного комплексу. Так, віртуальні структури фактурно-звукового рівня,
пов'язані з темброво-динамічними характеристиками звучання, параметрами
звуковидобування

і

звуковедіння,

входять

до

складу

тих

чи

інших

«мовленнєвих експозицій» і, відповідно, беруть участь у формуванні модусів
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психосоматичної активності реципієнта. Це ж стосується і прихованої
поліфонії.
Риторичні фігури як інтонаційні утворення також входять в мовленнєві
експозиції і, якщо навіть вони не розшифровуються з точки зору свого
первісного сенсу, сприяють інтуїтивному осягненню музичної образності, як і
теми-монограми.
Віртуальні структури композиційно-драматургічного рівня - числова
символіка в музиці бароко і ХХ ст., приховані формотворчі принципи на рівні
цілого в циклічній композиції - є провідниками переважно супутніх значень.
Вкажемо, зокрема, на принцип симетрії, який І. Стогній вважає відображенням
ідеї гармонії світу, божественного порядку, що послідовно реалізується в
«Німецькому реквіємі» Й. Брамса [154, с. 148].
Таким чином, образний підтекст музичного твору є комплексною
структурю, утвореною цілою низкою елементів і процесів. Субстратами,
матрицями цього комплексу виступають:
1. нотний запис, в якому зафіксовані основні параметри звучання,
мовленнєві

експозиції

структури-можливості,

в
що

їх

послідовності,

втілюються

закладені

виконавцем,

віртуальні

приховані

плани

композиційної структури;
2. звучання - живе чи записане на будь-який носій інформації,
змодельоване електронними засобами.
На цій основі виникають інші віртуальні утворення:
1. виконавські ментально-слухові і рухові уявлення: прихованих
віртуальних структур фактурно-звукового і інтонаційно-синтаксичного рівнів;
емоційно-образної складової музичної мови; форми та її планів; «сюжету»,
драматургії твору;
2. слухацькі перцепції - модуси психосоматичної активності і образні
асоціації, які виникають на їх основі;
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3. семантика, що закріпилася за тими чи іншими тональностями,
інтонаційними формулами, риторичними фігурами (тобто одиницями музичної
мови) в процесі історичного розвитку музики – денотації - прямі значення;
4. конотації, область підтексту, породжувана часто контекстами, в яких
виникає, функціонує і сприймається текст, включаючи тезаурус реципієнта
(згадаємо у зв’язку з цим слова К. Дальхауза про те, що в музиці
«музикознавець чує те, що він про неї знає» [153, с. 138]).
Всі ці елементи утворюють суму зв’язків. Найбільш стійким з них є
зв’язок

між

звучанням

і

чуттєво-емоційним

сприйняттям

(або,

за

Г. Полтавцевою, - тріада: мова-психосоматичний модус-образ [131, с. 51]). Ще
один важливий зв'язок - це знак-значення, багато в чому обумовлений
попередньої парою, а також - парою текст-контекст. При цьому окремі
елементи цих пар формують свого роду перехресні зв'язки: наприклад, знак є
невід'ємною частиною мовленнєвої експозиції, а його значення, відповідно, образу, в той же час значення знака (як денотації, так і конотації) визначаються
контекстом. Під контекстом ми розуміємо і соціокультурні умови виникнення
і побутування того чи іншого музичного знака або мовної одиниці, і конкретні
мовні умови, в які він поміщається в тому чи іншому творі, і контекст
індивідуального сприйняття. Нарешті всі перераховані вище зв'язки і впливи
створюють приховану і часто мобільну, множинну область підтексту.
Включимо в цей комплекс також і сам процес сприйняття.
До контексту сприйняття ми включаємо не лише властивості
тезаурусу реципієнта, а й комунікативну ситуацію, в якій виконується /
сприймається той чи інший твір. Так, ситуації слухання музики в концертному
залі, в домашніх умовах (в тому числі через звуковідтворюючу апаратуру), на
відкритих сценах, тобто в різних перш за все акустичних умовах, є різними
контекстами сприйняття. Також образний підтекст музичного твору міняється,
якщо останній виступає як складова синтезу мистецтв, наприклад, звучить
разом із художнім відеорядом або у певних сценах кінофільмів. Тоді
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властивості

музичної

сюжетно-смисловим

мови

або

навантаженням

своєрідним
фільму

чином

(згадаємо

резонують
заключну

із

сцену

«Солярісу» А. Тарковського, де звучить хоральна Прелюдія І. С. Баха «Ich ruf
zu dir», образно-смислові асонанси фрагментів вагнерівського «Трістану» з
емоційним строєм фільму «Меланхолія» Л. фон Трієра), або дисонують з ним
(згадаємо сцену фільму також Л. фон Трієра «Антихрист», в якій звучить арія
Г. Ф. Генделя «Lascia ch'io pianga»).
У збудованому нами комплексі індивідуальна свідомість разом з текстом
(графічною схемою і звуковим об'єктом) є центральним елементом, тим, що
визначає характер функціонування комплексної структури образного підтексту.
Ще на етапі створення тексту музичні знаки і їх значення, що сформувалися в
тій чи іншій музичній культурі, пропускаються через призму свідомості автора,
тобто

здійснюється

синтез

інтерсуб'єктивного

і

інтрасуб'єктивного.

Аналогічний процес синтезу об'єктивно даних властивостей звучання,
текстових

денотацій,

закладених

автором,

індивідуальних

уявлень,

обумовлених тезаурусом реципієнта, інтерсуб'єктивних уявлень про текст,
сформованих тим історичним контекстом, в якому створювався текст і тим, в
якому знаходиться конкретний виконавець або слухач, відбувається і на етапі
сприйняття. Згадаємо у зв’язку з цим аналіз жанрових засобів у Прелюдії
ор. 23 №3 С. Рахманінова, здійснений Є. Назайкінським. Вчений вказує на те,
що для адекватного сприйняття п’єси слухач має мати в слуховому багажі такі
жанрово-семантичні одиниці як хоральність, танцювальний ритм менуету,
скерцозні елементи, дзвонність, ламентозні інтонації [118, c. 30-32].
У наших міркуваннях про віртуальну комплексну структуру в формуванні
асоціативно-образного плану і роль в ній індивідуальної свідомості ми
спиралися, насамперед, на гіпотетичну фігуру виконавця або слухача якщо не з
«абсолютним» (що в принципі неможливо), то, принаймі, з багатим тезаурусом,
який дозволяє йому сприймати музику не тільки на чуттєво-інтуїтівному рівні,
але і досить адекватно розшифровувати її смисли.
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Однак уявімо собі слухача, що як мінімум, не має достатнього набору
знань про семантику музичних знаків, контекст, в якому створювався той чи
інший твір, можливо, навіть не володіє достатнім слуховим досвідом для того,
щоб сприйняти чуттєво-емоційній шар музичної мови. Тоді доречно буде
зобразити музично-образний комплекс і як ієрархічну структуру - піраміду,
вершиною якої виявиться чуттєва сторона звучання, первинні інтуїтивноемоційні реакції на нього, а наступними, більш глибокими рівнями - семантика
тих чи інших знаків (тональності, інтонаційних формул), підтекст (сюжетний
або символічний), зашифрований на рівні композиційної структури та ін. Якщо
слухач не просунеться далі верхнього рівня цієї піраміди, то більш глибокі
семантичні шари тексту так і залишаться для нього віртуальними об'єктами
комунікації.
Останню тезу проілюструємо на конкретних прикладах. Звернемося знову
до Прелюдій та фуг Добре темперованого клавіру І. С. Баха.
Розглянемо фугу cis-moll з І тому, а саме - той її фрагмент, де обидві теми
звучать у контрапункті:

Уявімо цей епізод з позиції слухача, не знайомого з особливостями
риторики епохи бароко. Для нього існуватиме лише той шар змісту, що
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сприймається безпосередньо: темний колорит мінорного ладу, повільний темп,
важка

«хода»

нижніх

образно-символічний

голосів

зміст,

у

глухій

закладений

малій

октаві.

композитором

за

Конкретний
допомогою

риторичних фігур хреста та «обертання» (circulacio) – друга з цих фігур, на
думку Б. Яворського, є «символом чаші страждання» [24, c. 91] – для нього
залишится прихованим, віртуальним.
Зазначимо, що розшифровка смислу останньої фігури саме як символу
чаші страждання була здійснена Б. Яворським виходячи зі знання контексту
творчості І. С. Баха: схожа фігура звучить у «Страстях за Матфеєм», наприклад,
у речитативі №57 та арії №58, що за сюжетом є реакцєю на остаточне рішення
долі Ісуса [24, c. 91].
Без розуміння контексту художньої культури бароко та творчості
І. С. Баха «за дужками» залишиться і образний підтекст Прелюдії B-dur з І тому
Добре темперованого клавіру. Згідно з Б. Яворським, в ній зображено
Поклоніння пастухів, до яких з'явилися ангели та сповістили про народження
Христа. Цим образом пояснюється і скрипкова фактура Прелюдії, оскільки на
картинах того часу із відповідним сюжетом ангели зображалися саме з цими
інструментами, і трикратне проведення контрастного по відношенню до
невпинному руху тридцятьдругих матеріалу: акордів у пунктирному ритмі із
подальшим речитативом, який Б. Яворський розшифровує як вигук «Gloria!»
[24, c. 160-161].
Без знання цього сюжетного підґрунтя Прелюдія сприйматиметься лише
як моторна п’єса з дещо «дивними» вкрапліннями «чужородного» акордового
матеріалу.
Прикладом комплексної дії віртуальних структур різних рівнів у
формуванні образного підтексту є Прелюдія Cis-dur з I тому Добре
темперованого клавіру.
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В цій п’єсі в партіях обох рук є приховані мелодичні лінії, які майже
повністю дублюють одна одну:

Більшість виконавців, що мають достатньо розвинений слуховий інтелект
в тій його частині, що відповідає за фактурні розшарування помічають та
виявляють в звучанні ці лінії. Але у показаної віртуальної структури є ще один
семантичний план, який може й не розкритися перед музикантом, недостатньо
знайомим з культурним контекстом творчості І. С. Баха. Мова йде про те, що
приховані голоси, які утворюються у фактурі Прелюдії фактично є темою
хоралу «Allein Gott in der Höh` sei Ehr`(Gloria)» - однієї з найважливіших
молитв у німецькому протестантизмі, на що також вказує Б. Яворський [24,
c. 60-61]:

Подібним чином функціонують і механізми сприйняття більшості
творів ХХ-ХХІ ст. Тут міра поінформованості слухача про контекст, в якому
народився той чи інший твір є ще більш важливим критерієм сприйняття,
оскільки, за справедливим зауваженням В. Холопової, для музики ХХ ст.
характерним є зниження значення емоційної та предметно-зображальної сторін
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музичного змісту, тоді як «символіка <…> в музиці ХХ ст. досягла такої
всеосяжності, якої вона ніколи не мала раніше. Це - факт глибокого
інтелектуалізму академічної музики в останнє сторіччя» [174]. Тобто, той шар
музичної мови, що міг апелювати до інтуїтивно-чуттєвих уявлень реципієнта в
більшості випадків редукується.
Навіть твори, пов’язані з естетикою «нової простоти», що в певній мірі
відновлюють роль емоційного плану музичної мови, згідно з тенденціями,
характерними для епохи постмодерну, також символізуються, насичуються
інтертекстуальними зв’язками з творами інших видів мистецтва. Тому їх
адекватне сприйняття потребує знань з загальної історії культури.
Серед

таких

творів

назвемо,

зокрема,

альбом

сучасного

композитора-мінімаліста Макса Ріхтера «Memoryhouse», створений у 2002 р.
Заголовки п’єс, що входять до його складу є алюзіями на різні твори
образотворчого мистецтва, архітектури та на певні події новітньої історії
людства. Вкажемо, зокрема, на п’єсу «Європа після дощу», яка є відсилкою до
одноіменних картин художника-експресіоніста Макса Ернста, що присвячені
подіям Першої та Другої світових війн, а також – на п’єсу «Близнюки (Прага)»,
що містить алюзію, по-перше, на відповідні архітектурні споруди – вежі у
старій частині Праги, по-друге, натякає на образ Праги як «міста Моцарта»
шляхом повторення «моцартівської» фактурної формули в партії фортепіано –
альертієвих басів.
Наостанок зауважимо, що і для підготовленого реципієнта в різні
моменти часу актуальними можуть бути різні аспекти музичного образу. Тому
дозволимо собі таку метафору: асоціативно-образний план музичного твору це кристал, різні грані якого «висвічуються» променем творчої, пізнаючої його
свідомості.
Висновки до Розділу 3
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В цьому розділі дістали аналітичної розробки виведені у підрозділі 2.3
теоретичні положення, що стосуються віртуального музичного тексту –
віртуального когнітивного.
Положення про матричні структури віртуального у музичній нотації
розглянуто на прикладах різних історичних типів останньої, що дозволило
представити їх як сукупності актуальних та віртуальних параметрів.
Актуальними ми вважаємо ті властивості звучання, що знайшли досить повне
відображення в партитурному записі і можуть бути зі значною мірою точності
відтворені у виконанні. Віртуальними – ті, що не знайшли відображення в
нотній графіці, або дістали не точне, недостатньо повне відбиття, тому
перебувають у сфері можливого, їх виконавське втілення відрізняється
нестабільністю, варіативністю.
На різних історичних етапах розвитку музичної нотації співвідношення
актуальних та віртуальних параметрів змінювалося в бік зменшення кількості
останніх, що дає змогу представити розвиток партитурного письма як процес
актуалізації віртуального. Віртуальне тут – поле можливостей, обмежене
порогом сприйняття звуку – матеріалу композиторської творчості – з одного
боку і стильовими особливостями певної епохи – з іншого.
У класичній п’ятилінійній тактовій нотації досягнуто певної рівноваги
між актуальними та віртуальними параметрами, яка знову порушується у
експериментальних нотаціях ХХ-ХХІ ст.
Варіативність втілення одного з віртуальних параметрів нотації –
фактурно-гармонічної вертикалі в практиці генерал-басу та партименто –
показано на окремих прикладах розшифровок інструктивних вправ та партії
цифрованого басу у Сонаті F-dur TWV 41:F2 для флейти та чембало
Г. Ф. Телемана.
Віртуальне

у

тексті

музичних

творів

в

широкому

розумінні

класико-романтичної доби отримало загальну дефініцію у термінологічній
конструкції «віртуальні структури нотного тексту». Під останніми ми
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розуміємо: 1. невідображені у нотній графіці, або відображені не повністю
елементи музичного тексту, що існують як потенційні можливості ніби між
записаним та озвученим його станами та за певних умов реалізуються в
звучанні; 2. приховані шари тексту, що не сприймаються безпосередньо, але
піддаються аналітичній реконструкції. Віртуальні структури першого типу,
таким чином, пов’язані з безпосереднім рівнем сприйняття відносно свідомості
суб’єкта, а другого – з опосередкованим.
Віртуальні

структури

нотного

тексту

класифіковано

щодо

їх

приналежності до того чи іншого рівня організації музичної форми –
фактурного,

синтаксичного,

фактурно-звукового

рівня

композиційного.
відносяться

До

віртуальних

індивідуальні

структур

темброво-динамічні

властивості звучання та, в широкому сенсі, - явище звукової перспективи, що
пов’язане з розшаруванням фактурних компонентів на рельєф та фон.
До віртуальних структур синтаксичного рівня належать певні модифікації
прихованої поліфонії: довгі інтонаційно розвинені мелодичні лінії; короткі
підголоски; діалогічні конструкції з двох мотивів, розділених мелодичними
стрибками; мікроінтонації, трактовані як остинато; лінія басу або приховані
органні пункти; прихована гетерофонія (за М. Скребковою-Філатовою). На
виникнення цих структур впливають текстові та позатекстові фактори. До
перших належать особливості нотного запису, фактурного, інструментального
викладів, темброво-динамічні, темброво-регістрові, метроритмічні властивості
тематичного матеріалу. До других – в першу чергу прояви слухового інтелекту
виконавця – уявлення про просторові розшарування фактури, психічна енергія,
що сполучає між собою віддалені один від одного тони, що мають у
фактурному рисунку значення рельєфу.
Також до віртуальних структур синтаксичного рівню належать інтонаційні
утворення, що мають приховане символічне навантаження – риторичні фігури,
теми-монограми.
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Вказані структури є невід’ємною складовою художньої інтерпретації та
виступають як фактор її багатозначності.
Віртуальними структурами композиційного рівня є різноманітні приховані
фактори організації форми, що нерідко мають символічне значення. Проявами
віртуального на рівні будови музичного твору є також форми другого плану, які
продовжують своє існування в сучасній музиці.
Так, в проаналізованих творах С. Райха співіснують два плани організації
цілого, пов’язані з дискретністю (чотиричастинністю у «Vermont counterpoint»,
діленням форми на п’ять, три, або два розділи в «Eight lines») та
континуальністю у викладі матеріалу (варіантний наскрізний розвиток
вихідного звукового комплексу), які відносяться один до одного як явне та
приховане.
Образний план музичного твору як комплексна структура віртуального є, з
одного боку, системою зв’язків між усіма віртуальними та безпосередньо
даними

планами

тексту,

виконавськими

уявленнями

про

нього,

комунікативними ситуаціями, що створюють певний контекст сприйняття,
тезаурусом слухача, а з іншого – пірамідою із різними семантичними планами:
тими, що сприймаються безпосередньо на чуттєвому рівні та більш глибокими,
що потребують додаткового вивчення.
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ВИСНОВКИ
Віртуальне музики безпосередньо пов’язане з природою цього мистецтва,
але, тим не менш, до теперішнього моменту не розглядалося як суто
музикознавча проблема. Концепт віртуального в сучасній музичній науці
перебуває на стадії формування усталеної семантичної структури. Його
побутування в концептосфері сучасного музикознавства характеризується
цілою низкою ознак.
Перша ознака – тотальність розповсюдження, всеохопність. Концепт
застосовано у сфері комп’ютерних технологій, працях з царини теоретичного
музикознавства, філософії мистецтва, теорії виконавства; у зв’язку з
практичними та теоретичними проблемами електронної музики (О. Устінов,
І. Ракунова,

А. Смірнов,

(P. Boulez,

Т. Дубравська,

B. Zelli,

L. K. Montanaro),

Н. Петрусєва,

сучасної

М. Катунян),

композиції

онтології

музики

(Н. Корихалова, Д. Терентьєв), музичної комунікації (Г. Тараєва), теоретичними
проблемами жанру (Є. Назайкінський), виконавським осягненням музичного
тексту

в

образному

та

технічно-стилістичному

аспектах

(О. Бурська,

S. P. Weber).
Другою ознакою є фрагментарність використання. В багатьох роботах
ім’я концепту зустрічається лише епізодично в якості другорядної текстової
одиниці (Г. Тараєва, І. Денисенко, М. Аркадьєв, О. Устінов, S. P. Weber та ін.).
Лише в деякій частині праць концепт віртуального виступає як важливий або
навіть ключовий репрезентант наукової ідеї (P. Boulez, Т. Дубравська,
Н. Корихалова, Д. Терентьєв, Є. Назайкінський, B. Zelli).
З цього випливає наступна ознака – поліфункційність, що пов’язана з
постійними переходами ніби то «з рельєфу в фон» та навпаки, коливанням між
функціями допоміжної мовної одиниці, робочої метафори та функцією
елементу термінологічних змістотворчих конструкцій.
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Чи не найважливішою ознакою концепту віртуального в сучасному
музикознавстві є полісемантичність його імені (розмитість понятійного шару).
Віртуальне в музикознавчому дискурсі набуває цілої низки різноманітних
значень: прихованого, завуальованого, знятого (P. Boulez, Т. Дубравська,
Н. Петрусєва),

комп’ютерної

реальності,

ілюзії,

створеної

технічними

засобами (О. Устінов, B. Zelli, L. K. Montanaro та ін.), можливого, потенційного
(Г. Тараєва, М. Аркадьєв), другорядного, менш значущого у структурі цілого
(P. Boulez), абстрактного

(О. Бурська),

уявного

(О. Смірнов), умовного

художнього світу (М. Катунян), фактичного (S. P. Weber).
З цього випливають такі ознаки як неструктурованість (що виявляється
в невизначеності головних та другорядних значень імені концепту) та
суб’єктивність, що проявляється окрім «різноголосиці» музикознавчих
трактувань віртуального у присутності оцінювального компоненту в структурі
концепту. Дві останні риси характерні не стільки для наукового концепту,
скільки для художнього. Різні значення імені концепту та різні його функції
нерідко співіснують у рамках одного тексту.
Усі перелічені ознаки концепту вказують на відсутність в сучасному
музикознавстві усталених, систематизованих наукових уявлень про віртуальне
в музиці.
Наукова розробка концепту була здійснена нами шляхом його розвитку
до рівня триелементної понятійної системи музичної науки, організованої
навколо одного головного значення віртуального, що найбільш точно
відображає

специфіку

музики

як

мистецтва.

Цим

основоположним

семантичним ракурсом для нас стала наступна дефініція. Віртуальне – це
можливе і, разом із тим, здатне до дії (енергія, сила), приховане (уявне), але
таке, що може реалізуватися за певних умов. Все розмаїття та різнобарвність
розумінь та застосувань віртуального в музиці організовано за трьома сферами:
онтології музики, що пов’язана з фундаментальними питаннями буття
музичного твору (1 – віртуальне онтологічне); комп’ютерних практик – сферою
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сучасної «музичної віртуалістики» (2 – віртуальне технологічне); дослідження
музичного тексту в його прихованих структурно-мовних та асоціативнообразних рядах (3 – віртуальне когнітивне).
Сфера віртуального онтологічного визначається як специфічний спосіб
існування музичного твору поміж окремими виконаннями.
В дослідженнях філософів і музикознавців цей спосіб розривається в двох
планах. Перший пов’язаний з психічним світом суб’єкта, тобто сферою
ідеального і трьома буттєвими станами: свідомістю композитора, виконавця та
слухача: ідеальне буття лише в уяві автора – в представників італійської
естетичної думки 30-х років минулого століття: Г. Гатті, А. Паренте та ін.;
ідеальний

естетичний

предмет

–

окреме

виконання

–

та

естетична

конкретизація в свідомості слухача у Р. Інґарден а; існування у тій області
інтелекту, яка відповідає за слухову уяву – у С. Фейнберга; множинність
ідеальних іпостасей у Є. Назайкінського, С. Рапопорта, тощо. Другий не
вичерпується межами індивідуальної свідомості: буття-можливість, приховане
у нотному записі – згідно з Ж. Бреле, Є. Гуренком, інтенціональний предмет –
схема, зафіксована в партитурі – згідно з Р. Інґарден ом, існування в аудіо
записі – «власне музичний текст» у В. Москаленка, «третя форма буття» музики
у Є. Назайкінського та ін.
До другого типу належить і форма існування музичного твору, яку
Н. Корихалова позначає як віртуальну, а саме – сукупність колективних
уявлень про його звучання, що сформувалася на основі попередніх виконань.
Згідно з автором, буття музичного твору у вигляді закінченої партитури, але без
публічної реалізації є потенційним, в живому виконанні – актуальним.
Концепт віртуального у значенні, яке було наведено в попередньому
розділі, дозволяє об’єднати способи існування музичного твору, пов’язані з
суб’єктивної свідомістю, та незалежні від неї, оскільки вони всі передбачають
реалізацію в звучанні. Тобто форма існування музичного твору поза окремим
актуальним виконанням, є в широкому сенсі віртуальною.
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До сфери віртуального технологічного входить широкий спектр сучасних
музичних практик, в яких використовуються електронні пристрої та штучний
інтелект з адаптованим до людського сприйняття інтерфейсом. Це не лише
електронна музика (у широкому значенні), а й ціла низка технологій,
пов’язаних з дослідженням та обробкою звукових об’єктів, а також – із
взаємодією
комунікацією

людини

зі

музикантів

штучно
за

створеним

допомогою

звуковим

середовищем

та

Інтернету.

Віртуальне

тут

розшифровується двозначно. З одного боку – згідно зі своїм найбільш
розповсюдженим у сучасній культурі значенням – кіберреальності (в даному
випадку своєрідної «звукової кіберреальності») або як об’єкт, що видається
реально існуючим, оскільки всі його функції реалізуються, але іншими
засобами, ніж в матеріально-чуттєвому світі. З іншого боку – як поле нових
можливостей для створення музичних образів, роботи зі звуком, взаємодії
виконавця або дослідника з музичним текстом.
Сфера віртуального когнітивного є сферою віртуальних потенцій та
прихованих планів музичного тексту. Вона виникає як результат ефірної
природи

музичного

мистецтва,

тобто

є

продовженням

віртуального

онтологічного, та пов’язана з неповнотою нотного запису, розбіжністю між
записаним та озвученим. Це означає, що будь-яка система нотації є матричною
структурою віртуального, тобто інваріантною основою, на якій виникає та
реалізується майже нескінченне коло можливостей виконавського інтонування.
Окрім того кожний з історичних типів нотації є сукупністю актуальних та
віртуальних параметрів. Актуальними є ті параметри музичної композиції, що
знайшли максимально повне відображення у нотній графіці і, таким чином, у
відносно незмінному вигляді можуть бути відтворені у звучанні. Віртуальні
параметри – ті, які не знайшли точного відображення в партитурному письмі і
тому перебувають у сфері можливого. Звукове втілення таких параметрів
завжди відрізняється нестабільністю та варіативністю.
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У класичній п’ятилінійній нотації досягнуто відносної рівноваги між
цими двома типами параметрів. Однак така якість цього, як показала музична
практика кількох епох, найбільш універсального типу письма стала результатом
довгого процесу актуалізації в нотній графіці тих чи інших властивостей звуку,
виконавських прийомів, інформації щодо темпу, характеру музики, у ході якого
область віртуального поступово звужувалася.
Усталена в п’ятилінійній нотації рівновага актуального та віртуального
знов порушується у модерних системах ХХ-ХХІ ст., де в сферу можливого,
прихованого може піти будь-який з композиційних параметрів, навіть сама
форма музичного твору (що кожного разу по-різному втілюється у різних видах
алеаторики) або взагалі феномен звучання як такий – у графічній нотації, яка
іноді навіть не передбачає ніякого виконавського втілення та апелює винятково
до візуально-слухової уяви.
Сфера віртуального когнітивного також ієрархічно організована навколо
трирівневої моделі музичної форми «фактура-синтаксис-композиція». Кожен з
рівнів містить певні ресурси віртуального, для яких нами подано загальну
дефініцію «віртуальні структури нотного тексту» - 1. невідображені у
нотній графіці, або відображені не повністю елементи музичного тексту, що
існують як потенційні можливості ніби між записаним та озвученим його
станами та за певних умов реалізуються в звучанні; 2. приховані шари тексту,
що

не

сприймаються

безпосередньо,

але

піддаються

аналітичній

реконструкції. Віртуальні структури першого типу, таким чином, пов’язані з
безпосереднім рівнем сприйняття відносно свідомості суб’єкта, а другого – з
опосередкованим.
До

віртуальних

структур

фактурно-звукового

рівня

відносяться

індивідуальні темброво-динамічні характеристики звучання, оскільки вони не
піддаються точній фіксації у нотному записі, фактурна координата глибини та
рельєфно-фонові відношення, що виникають на основі цих перших двох
структур.

До

віртуальних

структур

інтонаційно-синтаксичного

рівня
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відносяться прихована поліфонія та прихована гармонія, виявлення котрих
потребує специфічної навички лінійного зв’язку інтонаційно значущих тонів,
що знаходяться на певній відстані, або встановлення зв’язків між акордовими
комплексами та фактурними формулами, тобто проявів слухового інтелекту.
Сюди також відноситься те, що пов’язане з індивідуальним інтонуванням:
мікроцезури, мікродинаміка, не проявлені у нотному записі, або проявлені не
повністю артикуляційно-штрихові, агогічні нюанси. До віртуальних структур
синтаксичного рівня належать також риторичні фігури та теми-монограми, які
візуально виділяються із загального інтонаційного потоку та розпізнаються як
інтонаційно або семантично навантажені формули лише музично розвиненою
свідомістю. Віртуальним, тобто можливим, варіативним є також характер їх
взаємодії з іншими інтонаційними одиницями.
Віртуальні структури фактурного та синтаксичного рівнів належать до
першого типу та відповідають безпосередньому рівню сприйняття.
До віртуальних структур композиційного рівня належать приховані
фактори організації форми: числові закономірності, що мають символічне
значення, форми другого плану, серії у додекафонній та серійній музиці,
віртуальні канони. Ці явища належать до другого типу і до опосередкованого
рівня сприйняття.
Прояви віртуального фактурного та синтаксичного рівнів, які було
розглянуто на прикладі Прелюдії a-moll BWV 889 з II тому Добре
темперованого клавіру І. С. Баха та циклу з 24 Прелюдій ор. 28 Ф. Шопена, є
результатом взаємодії текстових та позатекстових факторів. До перших
належать наступні: фактор нотації (чим менше в нотному записі є інформації
щодо

виконання,

тим

більше

варіантів

останнього);

особливості

фактурно-ритмічного викладу (віртуальні голоси частіше за все виникають при
великій концентрації звуків на один момент часу); метро-динамічний фактор
(звуки, що припадають на сильні долі такту, сприймаються як більш вагомі та
динамічно більш інтенсивні і виступають як фактурний рельєф); метро-
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регістровий, метро-тембровий фактори (звуки, що збігаються із сильним
часом, віддалені від інших ще й регістрово, що створює додатковий тембровий
та динамічний контраст, завдяки якому вони виділяються як рельєф);
темброво-регістровий фактор (звуки, що припадають на слабкий час такту,
регістрово віддалені від інших і тому інакші за тембровим забарвленням, також
створюють рельєфно-фонові відношення); фактор згущення або розрідження
музичної тканини: (деякі тони основного мелодичного голосу або фігурації
супроводу

«потовщуються»

завдяки

терцевим,

секстовим,

акордовим

дублюванням, що дозволяє мислити їх як рельєф); фактор інтонаційної
виразності – цілий комплекс умов, пов’язаний як з відношеннями рельєфу та
фону, що виникають завдяки дії попередніх факторів, так само і з
інтервальними,

ритмодинамічними,

артикуляційними

відношеннями,

гармонічними зв’язками між окремими тонами по горизонталі.
Сукупна дія цих факторів створює різноманітні форми віртуального,
зокрема, модифікації прихованої поліфонії: приховані довгі інтонаційно
розвинені мелодичні лінії (у Ф. Шопена); приховані короткі підголоски
(у Ф. Шопена); діалогічні конструкції з двох мотивів, розділених мелодичними
стрибками, які імітують перегукування двох «голосів» (у І. С. Баха); приховані
мікроінтоніції, трактовані як остинато (у Ф. Шопена); лінія басу або
прихований органний пункт (у Ф. Шопена).
До

фактурно-синтаксичних

форм

віртуального

також

належать

індивідуальні «сценарії» рельєфно-фонових взаємодій між елементами реальної
поліфонії, зокрема, риторичними фігурами, які є основою тематичного
розвитку в Прелюдії І. С. Баха; об’ємні конфігурації фактури, які виникають із
сполучення реальних та потенційних, уявних голосів, що реалізуються в
звучанні, індивідуальні для кожного виконавця

завдяки неповторності

рельєфно-фонових відносин між голосами та специфічності тембрового
забарвлення різних поліфонічних пластів.
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До позатекстових умов реалізації фактурно-синтаксичного віртуального
відноситься перш за все слуховий інтелект виконавця – такий стан і рівень
музичного слуху та свідомості, що базується на цілій низці спеціальних
професійних компетенцій, пов’язаних з багатосторонніми аспектами музичної
мови, зі знанням історії музики та практичним досвідом виконавства та
слухання, який включає просторові уявлення фактури та здатність пов’язувати
віддалені один від одного тони-рельєфи в єдину лінію.
Віртуальне композиційної структури є результатом взаємодії різних
факторів організації форми та семантичних процесів і розкривається завдяки
аналітичній інтенції сприймаючої свідомості. Одним з типів таких віртуальних
структур є форми другого плану, які в специфічному вигляді продовжують своє
існування в сучасній музиці. Наприклад, в таких творах як «Vermont
counterpoint» та «Eight lines» С. Райха наявні два плани форми – зовнішній, що
безпосередньо сприймається слухом, та внутрішній – віртуальний, що
виявляється у специфіці ділення на розділи та у звуковисотній організації. В
«Vermont counterpoint» зовнішній план форми представлений досить ясно
вираженою чотиричастинністю, а внутрішній – варіантним розвитком
вихідного звукового комплексу. Принципом звуковисотної організації, що
безпосередньо сприймається на слух, є вільно трактований тональний принцип,
а прихованим – модальний. У «Eight lines» на перший план виходить згорнутий
у патерн остинатний базовий звуковий комплекс, а віртуальним планом форми
є непомітне серед постійного руху звукової матерії ділення форми на п’ять, три
та два розділи. Безпосередньо чутним принципом висотної організації є
модальність, а прихованим – тональність.
Ще однією складовою сфери віртуального когнітивного є комплексні
структури

віртуального,

що

виступають

як

фактор

формування

асоціативно-образного плану музичного твору. Складовими цих комплексів є
властивості музичної мови (до яких входять і віртуальні структури музичного
тексту, особливо, фактурного та синтаксичного рівнів) у взаємодії з
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властивостями сприйняття, які зумовлені контекстом комунікативної ситуації,
об’ємом та характером тезаурусу реципієнта - своєрідного фільтру, через який
проходить семантичне навантаження тих чи інших музично-мовленнєвих
конструкцій.
Запропонована понятійна система віртуального музики є частиною
надсистеми віртуального в сучасному інформаційному просторі, де вона
займає той сегмент, який слід умовно позначити як елемент системи
віртуального естетичного, що є, в свою чергу, елементом надсистеми
віртуального філософського та віртуального культурологічного. Справді,
музичне віртуальне корелює з загально естетичним розумінням віртуального як
художньої реальності, але його (віртуального музики) специфіка – саме в
своєрідній безтілесності і у постійному прагненні до втілення, в поєднанні
інваріантного та безкінечно варіативного.
Здійснене дослідження дозволило дефінувати концепт віртуального як
понятійну систему можливого в музиці.
Віртуальне слід вважати базовим музикознавчим концептом, який
відповідає природі музики та поєднує історичні традиції музикознавства з
новітніми інтердисціплінарними тенденціями.
Розробка концепту віртуального не є завершеною, кожна з вказаних сфер
потребує подальшого розвитку та осмислення.
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