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ка

}

кдкдата

*.т-0*-$3

-

п*|н

стецтво:} на вства, 3а спец} ал ьн стю
|

|иувичке н#}кстецтво

$ксерт*ц|я Алли [\4ельник присвячена рФ3гля*у жанру

м!г*}атюри,

сформовано| сунасно}0 п*рёдигмею укра?нсько} скрипкФво| музики" Ёа сьогодн[,

досгатньо розро6леиа иаук*ва 6аза р*6отк. як } пктань фундамент*льн!4х
теоретичнкх спрямувань му3ик03н*&ства, так ! 61льш детал!зоваь}ог9

ро3гляду

!сторинно? диь*ам!ки 3а3начено| твор*оет!, дозв0лидк авторц}

укра}нську скриг}кову м!н1ат}ору, об'емний корпус

}Ё

}*е

лиш$ досл!дити

численн*их р[зновид|в з

худФжнь0=естетич}*их пФ}кц!й" але й вийти на р1вень те$ретичних
у3агальь+ень:
ж&нровФ-стиль*вих. о6разн0-те!иатичних: комп03Р*ц!йних, сег}античних.

1*-[о прива6люе к*мпо*ит*р*в
|нструменталь}{*|у,,}у

та

жанр!, [48* п*р'{д !з

виконавц[в

у цьому

камерно-

в113начен|*ягу} художньФ_естет!*чн}1х

п0ка3ник!в, традиц[йио на3ива]оть ткорчою ла6оратср!сю

митд!в?

&{а6рь,

м*жлив[сть швидк*! реакц!? рса естет|4ко-щдожн! тенденц11'конкретного часу. а
ще 6езпосервдн|й, мкттсвий, майже си}{хр0}*}*кй художн}й резона}{с }*а власк1

л|риин!, часо[т1 нав}ть !нти:ин] переживання, настре[ враження. *ри
цьопду.
лакон|зм стксло! у нае} форми сприя€ к*р+цвгстрац!| напруг}4 почутт!в та емоц|й та

3находженню найб]льш придатних А$$ ?х вт}лення засо6}в виражальност!"
3агалом, за3наче]-|а авторкою дуал!етична пркро$} жа}*ру {велике - маде,
к0ь*креть{е " у3агальнене. скмвол|чно-метаф*рицне реал!сткч}{е} жёнрФв0-

пе6рове _ шляхетно-вишукане тощо} рФзкривае ш;среккй спектр

цьог0 ни'ду творност[. 1а головка о}шака,
м}н}атюру в пвр!од! ще ро*гляда€тьс*

* 4€. успадк0вана в!д п*пер€дник!в,
р!вэ*евагеЁ 3давалоея

![[0.

*к

}*а

мене, характеризу€

реал!зац||

скр!4пк0ву

{дру'га пол9вина минулФг0* нашв стол!ття}

попри вс1 !кш! сткльов* впливи} орган[нна

б альтерь*ат}*&них

$*РЁак: кдЁ}сичнкх *

ясн!сть' прозор[сть

2

3аду'иу, витФнч6}*}сть 3асо6|в, ко'т1пФ*иц!йна дФг}ка 1 р|вновага форми та
* в!дд*н!стъ содьн[й
р0мантичних - л!ризм' *ргев[сть' емоц!йн1сть- | ще
тем6ральносг!. адже ж0дна 0ркестр0вад а6* [нша [нтерпретац!я м!н!атюр

$'етан*}
{прим}ром, фортеп!анккх прелюд!й *}опена чи скрипк0вих п'€с А.
нем!{нуче при3вФд!4ть до суттевих втрат !ндив!дуальних о3нак ць0го в}4ду

тв*р*ост!" Ёиконавська практика, ос*6ли*0 сучасна. нер!дко цим

нехту€*

|нтерпрещ]$ч}* }втчн!сть м|н!атюр в орк*стр0вому тенпбр!. вик0ркстовую.*и !х в

6алетиихта |ншихтеатральнихтвсрах" *ри цьому}

в}{хо}ц},|

на !р*ш|вкдк мисгецтва

х0ча й мФжуть 6ути щдФкнь* переко!{ливими} однак! лише орган|нна
синхр€кн,|сть лак*н[чно сформуль*ваногФ кФ|*кр*т};огФ м0мешч душевР!Фг0
сгану автор{ького св[тов}днргя та його адекватного в[дтвореннЁ майстромсол1стом| }датнкм стисл0 } максимальн0 вкр€з|{о п*редати в*айторсш! ь*гоанси
цього стант | може *а6езпечити над!йну й перек0нливу трансляц1ю
к0д*по3}4торськФго 3адршу-

$оказ ць*му *

тенденц}я пксати м!ш[атюри

са{у{е кЁ*а

пеширер{а

серед композит*р!в

к$нкретних викокавц!в>:" п['цтверджуючи

ев[й виб|р програмь{кми ьса3вЁ}кд}4-3аг*ловк&м1''} еп!графами, а60 спец[альними
п0святам14 Аду3иканта;!}. як!, перева}{{к0' ста}Фть першими !нтерпретаторами

1

популя ри3аторами цкх твор[в.

}

ро6от! Алли #|ельнкк прива6лю€, }!*самперад, вдало о6раний часовФ
о6межений пер!од_ мину]те друге п}встол1ття - початок тепер!шньог0. $ск!льки,
саме в цей нас укра|нськ} кооА*по3,итори не лише особлив* активнФ 3верт*}оться
жаь{рт м!н!атюри' аде й демонструютьу ц}й твориост! ц!кав! !нновац!йн! засо6и
до

! прийоми, к*в!

к.омпо*кц[йн| стртктгри

!

семаг*тику, под}сткл}стику та

пол!жанров!сть, тобт*. виход]4 у найсм!див|ший аваь}гард пФстмоЁцерн1етських
пошук|в"

*о друге,

до ро6оти к!льк!сно
с чк не в к0жн0ге сучасног0

достё!']!е}|не 3р|ання авторко}Ф 3адучен0го

3начн8го матер1алу? адж* скркпк0в| нд!н}*тюр}*

компо3итера! |}риро&ЁФ, що акцент зд!йснюсться на ашал!тичних досл!дж8ння
худ0н{нь0 довершеь*их та най6!дьщ пошир€них у вик0навськ!й практиц! п'€сах.

$е того ж, прир9:дно

й те.

що серед

ч}4сд!енр*их

твор!в укр*}нських кФмпозитор!в,

3агаду
д,ис*ртантка приЁ*!дяе есе6ливу уващ 3н*}*имд ! менш 3на}{кп]1 слухацькому
творам сР{асн}{х к0мпе3итор1в харк|всько1 |д}колк^ А також, мабщь вперше.

д0речн0 вводктьс$ д* н*уковоге об!ч творк|сгь 3а3начеког0 жанру укра!нських

криАдсько-татарських автФр!в. ь{ого бракуе

в

робот[. сукуп}*0 присвяиен!й

к0жкрвтнФму жанру укра?нськ*1 му3икир т*к це 61льш розгор!}утому анал!зу
анадог[чно| творноет! льв!вських к*мп**ктор[в. Ёона, причини ць0му
*розум!л|. }*ещодавно {в ?013 р.} медел[ скрипкових м|н!ат}ор ког6по*ит*р!н
3ах[дно| }кра1ни, хоча й в |ншому час*в0му формат} {за реферат0Ё*, к!нець х].х 70-1 роки

ЁЁ ст'}

та^

рег[онально1 школи}

Фксана ['аргай-

}{асан|п8ре& за в1дм1ннФстямР| сгил!ггики нац}онально-

в кандидатськ|й дисертац[?льв1в'янка
'$}кладн6 рФ3глядала

йабшь на певному
пФш;укувачкк

етап! п!дг*товки дис€ртац!:| най6!льш складь*о!о

дЁ;1я

6ула пр*6лема оргак[зац!} к}льк[сн* 3нач}[*г0, неодноР1дного,

стр$катогФ 3а о6р**н!ст!о. тематикою, формою, }{{анр*в0_стильови'у1и $знаками

!

семантикФ.* матер!алу' ,$в! про6леми ви3Ё}ачили т*оретииний дискурс
представлено| роботи. е6'еднуючи'{! в 3авершену ц!л!сн|сть. }{анрова специф!ка
м}н!атюри в тв$рчост* укра.[кськкх кемпозит*р!в 3&3:.{аченФго пер[оду та
класиф|кац!я

'*[

жанр0в0*стидьових р!*новид|в. Ё1рирод,н$,

що вир!шення

прс6лематики зд[йсъ***еться |з врахува}|ням ро3горнугого
}сто

ринног0 к0нтексц{* як

*а гал

ь[*0свропейськ0г0} так

$исертац[ю струкчрн0. екомпоновано дещФ
склада€ть,ся |з дв*х розд[л!в- де перший присвячен0
методФд0г*чним 3асад&к*

та

! в|тч и3ня

часо-простор!

н0го"

н$ традиц!йно,

робота

оглгтду джерельно? бази,

генез[ к}з}*ач$ног0 жар{Ру

в!тчкзнян!й творност|. !-{атошт}сгь.

у

ц|с1

в осн0вному другому

в

еврвпейськ|й та

резд1л! роботи, що

включае €}ж с!дд п}дрозд}л}в, проп0]"*уетьея класиф!кац!п жанрФво*стильових
р!зн*вид1в *аявлене}творкост[" Фтже. п0чнемс в!д гол0вн0го
м!н !атюри. його специф1н

н

*

вк*начення жа].}ру

их хара ктеркстик.

*оеилаючись н* прац[ присв*ч$н! теор!} жанру. 3окрема €. }*азайк!неького
{сс€тиль

[ жанр & музиц!::}" ]" €пособ!на

{к&*узинна форма>),

м.

€охора

{к1еореткин[ проблеми му3ичнкх форм | жанр1въ} та !нш! фундаментадьн1
дФсл]джФння! оенову жанров0го ви3}сачення} за А.г*лою &|едьник, складають так|
крктер!} я.к: сусп|дьно*по6р*в8 при3нацення! ум*ви та засо6и 8ик0нання. 0пертп
]*а

жанров!сть. характер зм1сц та форми, в}дпов*дна

се|1.}ар!тика

тощ0. |1ри цьому

дисертантка кФЁ+кретизуе ц! критер[? ст0совн0 каявно1 творч0ст! укра'Ёнськкх
автор!в {с. 71}: }а при3наченк*мд ум*вад]ти та засобаг',!и &ик*нанняд екладом
виконавц!в {скрипка-сод0} скригтка

*

фртеп!ан* та скригтка з анеамблем р}зного

4

складу};

3а жанров0}0 осново}0 {за

танц}Фвальн}сть" маршев|сгь};

кдас!4чни,'д

ро*под!лом

п[сенн!сть,

м!рою кснкр€тизац!! програмь+ост|

[

ткпопд

о6разност!; ф*рмальн!4!ии та драшЁтург1чними о3ка}6ами' 3асо6ами
ко розум1еться
в},*ражал ьност| тощ0. 3а цих умФв. прк!т1! р0ги, прФграядн*сть, с,туш
авт0ркою як лако}{|чне &и8вле}{ня у твор} $максимуму [нформативност!*'
т1ере$ажн0 3аш'ифровано! його ]"|а3в0}о. [цо оор|€Р{ц6 слухача д0 п$вног0
о3н&ками
ви3начен} 9$нФпс"у{!'|
на3ви, ви3н'*ч(*н]
буги на3вк.
!{е мо}*{уть ори
3м!сту. 4е
характеру о6разного 3м|сту.
жаир}в (народно? а6о профес!йн*1
р!зноман*тних !иструм*}|таль}*их та вокадьших
м$ики} св|тов9го час0-прост0ру, *6о м[кст0м о3нак о6ох *{анр[в. [1ростежуеться

також
{с.?4},

фР}а8вн1$гь

опори на фольклор:* {с"71}, а6о кнапв}*|сгь фольклорних о3нак}}

щ0 стоеуеться не сг[дьки

}к*нр0вФт с|4сте&1и' ск!льки

всього

в!{ду

г*афональнот твори*ст|- $остатньо переко'нливок} € такФФж 3апропФнова}{а
класиф!кац|я досл!джуван*гФ жанру *а типс'и о6ре*ь+*ст|: фй*софськФао плану,

[нтонац!ю; гз[р*ко-[|сс}х*![*аЁчний, визначений
3 ФпФр0ю на
'т!Фвленк6ву
вфкритою. ч}тгсв0 наснажен0*Ф емоц!йн!стю; к*нцер{{}'+а-в}рпуо}ь'|}й,
3ор}ент0ваний на $доторккй активний рух [доскокалу виконавську техн[ку'
3агалом. т керш0му р03д!л!" присвячек0мт. пк гФдитьея 3а регдамент0м

перш0джерел' етосовних
дисертац|йного десл!дження' анал{зу л!теращрних
3вявленот темк р06$ти, |т пр*блематики та теоретичних 3асад/ авт0рка
п8реконливФ деАдо}|сгрт€ о61знан[сть 3 }{ал*ж}!им матер|алом, як в!р*и3няних!

так ! зару6!жн}.!х автФр!в. |$оправда, вккдад к,}ат8р|аду [нод* пФтре5у€ 6[льщ
погли6л8ного авторськоого коме}{таря" *рим!рем. на яких п|дставах дисертантка
вир!зкпс р*з6|жн!сть у формуванн[ жанру скркпк*во'( м|н|ат}оРи в му3ичн}й

€вроп! до 18 ст0.л|ття? 3азначено, що

у

$!меччин| - на 6аз[ гсародного

музикува}1ня, а в }тал!} 1 Фракц!'п - пр$фес1йно! музики. }од!. як у ць*му к01{текст!
характери3уватк} прим!ром, доро6ок й.-с. Баха та !нших н!ппецьких компо3итор]в

6ароков*'1до6и, на твори!сть яких авт0рк* в свотй р*6от! погт!йно посила€ться!.
!.$одо т8рА&|ну кфоль*сзторн; 03наки}, ст0с0вно сучасник твор!в| то. ма6уть.

фолькл*рн| 3аг10}ичення, ё пр9г прикмети
неофолькл0р143му в к0нтекст} пол|стид*сгики, щФ € притама}!ною ознак0ю
тв9рц0с{ де6и поеткд9+церн!зму. [**ожливо, €]1!& було 6 р*зширити ро3ум!ння
ймов!рн1ше г08*ритк

ке про

п1еенно-вокальних
ви3}*аче}*ня ку3агельне}[ня чере3 жанр:>- }{е лише д,}'} анад}зу

а$о !нстру!!|е!"}тальнкх м!к|ат}Фр! але й як цсь*еву прФл9нгац['{ засад народно|

5

традиц['Ё впливу
гло6альну

!

ь*а

се&1антику сучасних скркпковкх м[н!ат}$р [, врешт[,

}*а

т*ку

важлкву про6л$му, як *береженкя нац1онадьно саме6рн[х прикмет

щнасно1 твор*ост!"

$* тоге ж! сёме ця

спФстёреження р[зних

р[*ь*[к сп!вд[}

що п[дсумФвуе авторськ|

пр*6ле&}а.

в анал!зованих твФрах 03нак нарФдного та

в

академ!нно-профес!йного* посятфовно нкр!шуеться

3акдючному п}дрозд!л|

дисертац|1.

*ругий розд!л роботи Алди ]!!ельник гт0 су{! о6'еднуе к!лька

в&жливих

пр*блем:

-

анад!з жанрово-сткль0вих р|вновид|в ерасно1 укра1нсько[ скрипково1

м}н[атюри {перш} п'ять п*розд!л1н);
* вк3начер}}!я 3асад орган1зац[Ё л*ркиних м!р*!атюр

драг*ащрг!*

-

н !,

фо рмал ьнФ- ко!т}г}ози ц! йн [. сема нти

в цикли: образно*тематинн|,

чн [

{

п

|дрозд!л

2.

6);

д'0с'}1д}кер*нп нац!ожально| специф}ки пР8дставлено"Ё творчФст!. !'|ри цьому,

пролонгац!я

фольклорн*?

тр*диц!1

в

суиасн!й скрипков!й

на про6лему з6ереж*ння в

екстрап0лю€ться

сучас}.{}й

м}н!атюр}

укра!нськ|й т*ор*ест!

нац[онал ьн их о3Р*ак. {2.7}.

3азначкмФ,

}|*0

орган[*ац1ю матер|алу в цьФму рсзд|л1 ви3качае не }к&}*р0вФ_

вид0ва класиф[кац}я р|*новид!в скрипково[ м!н[атюри-

у йего

виклад}. в

0сновнФ|иу, пер$важа€

$екларуюии

в

авторське щ6'ектив}*е сприйняття заявлен01 творносг!'
числен}*их анад!ткчних егт|зодах конета}*тн! характерисгики

жанроного [нвар|аь*ч" так!

як.: ({великё в

мал0му*} лакон!зм форми, сим.вол!чна
метафоричн}ггь о6разност!, детал!зац}п семанткки тощ0, дисертантка о6'еднуе
тв0ри 3а н*й$!льш увира$н8ними о6разно'твматичними! а6о стиль0ви'!}и
03накал&}с: рем!несценц!}

6аронного стилю; мемор[аль[*а тематика; в|рчозно-

к.онцертне та дидактично*осв1тнс епряпдування; пр0до:*гац!я л!ринно-емоц!йно|

[итонац!| ропдантично1 традиц[й; [нструмент€!дь}|е

пер8клад'е}*ня популярних

твор[в п!сенно-вокальних жанр[в {п[еня, р*Аданс, ар!озо, пд0н0лог. вокал!з !т.

тощо.

} кожнему

!з цих п*др**д!л*в анал!зу}сться.

!н"}

думку авторки/ най6!льш
гтрик|!1етн! д*тя 3&3наченого $идт скр[4пкФвих м!н|атюр твори суч&сних

коА&п03ктор!в р!зних покол]иь

| р|зь*их

рег!он!в $кра?ни. &аждкво й те. ще псм|ж

досл!джуваних твор|в 6 чимал0 таких,
}*аукФвого об!ш.

}*ё

ш4о

вперше ввФдяться дисертантк0ю

!*0

6

[.[одо дискуе!йних пктань що пе6!жно виникалк п!д нас ознайомлення !з
матер[ал0м дкс6ртацц до3вол} висл0вити ще к!дька 3ауваг * р*вного зм[сщ й
м1ри важливест!' }*ас*мперед 3ау&ажвнкя' гтосовн[ к0нтекст}, жанрово!

про6лематики

та

р**исвид|в скрипково} м|н!атюри

в

срасн*й укра?нськ|й

т8орчссг|'
1. 3а ка|*рФм 3алишил0ся вияс|'|ення у&*ов" 3а 8ким!.* в!дбувасться динам[ка
жанру. зм]на його консгар}тних Ф3нак| а так0ж, ви3начення пр*ерктетност|, на

сьогодн!, спряг*увар{ь та р[зновид}в в тв*рч0ст[ укра|г*ських кФмп03итор1в та
виконавц!в.
2. с" ]68- [1ри ви3наченн1 1нструме|"*тальн*|" п|сенн0-в0кадьн*| та маршово:
природи м!н!атюр не *гаданФ 3а3начене в огляд! л1теращри таке поняття як
ку-3агальн*ння чере3 какр}}. {п|сня _ танець - м&рш*моторика}.

3' [{е Фдне * не ст[льки 3ауважвння, ск!льки по6ажання - у под&льш!й ро6от!
3вернри 6|дьше уваги вР*к*навстви *к чинь*кку с}{несте3& що устал}Ф€тьс* в
результат_! сенсФрнФго компо}ктФрсько_викоР!авського сп!вв!дн1л-тя. !{ю
пр*6лему нам!чено в робот!, 0днак !Ё вир!шення нё к*атер!ал! жанру м|н!атюри

*

екегтерементально! ла6ор*тор!} формування та еволюцЁ:
кФмпФ3итерськ0.гФ стилю!} може стати !*{е одни!ъс гт1дтвердженням тв0.рчого

{нагадую

потенц!*ду жанрт. & годов}|е

*

ви3начити н*в! ц!кав1 ракурси

у в[тнкзняному

мистецтв03нЁ}вств!, зокремё, так0гФ ва}кг}к&ого його спр$мування. як пеихолог!я

сприйнятгя, а н му3ик03иавств| * не мен[;* важл}/{вого досл}джеп*ня
сп!вв!дноше}*ня в компо3иторськ!й тв$рчост! та викенавств! метод!в сучас}{ог0

стилеутв0рення. 3вертаю на ц* увагт }це й тому, ще авт*рка 3аявлено? роботи с
3нан$ю скрипалько}:сол1стко}о, щФ ум0жливдю€д ор!енщючись на власку
практику. на6лизит}4сь де

ц|е?

проблеми. аиал|зуюни сум}щ$}}р}я {або авт*ном}ю}

р!зних гтс}4х*лог!чнкх тип!в !ии&г*ення. спр8мов.аних н* реал[зац[ю тв$рч0г0
прФцесу. на узгод}+{ення а6о неузго!цЁ}|{*}сня етильовкх характериет}{к твору та
його 1нтерпрет*цЁ.
4. 8 опуск&ю деяк1 огр}хи сткл[стики, неточ}|осг! у правопис! деяких пр!звищ ! т.

!Ё., оск!льки 3агальний л|теращрний викдад дисертац[йного тексч 3адиш!а€
п03итивн:е враження. у цьему контекст! о3вучу лише 0дне 3ауважень{я:
ет!4молог[гФ назви тв0ру }вана }{ара6ищ к|\}[узикап {з наголосом на другог{1у

1

склад!} {с' 16} } визнанен0'авторкФ}Ф, !з посиланн*}1д на дов1дникиЁ як
скрипаля*вь*к0навщ, а6о гру

Ё*а

({Ё10стать

скрипц*в. Фднак, укра|исько}о пАовою це слФв0

3агадом не ст!льки скрипкову гру} ск!дьки 3агадом гру музикант!в.
му3ику. що 3.втчить {к}ро1ст| музики}}, к3!аграли мт3икк}}.- у [*}евненка}, так сам0
ви3ь*ача€

як ! рос|йською ( к&;!*царт ! €альер|ь: $.

|-1ушк|на

* кодной лю6ви

усцпаетв}' *решт!, н п0д;}льшсму. анал!зуюии п'ссу ки1вського

музь*ка

кФмпо&итора}

дисертантка й сад!ц;} схиля€тьея сав1е до такого ви3нач€ння, ре3[ому]очи {Ё зм!ст,
як кнарФдне му*икуваннп}) а6е* як ксвоер!дну е}*циклопед!ю му3икуван}{я... !|{0

в[дтворюе звуков[ осо6ливосг| |нших !з*струмент1в струнних, щипк0вих,
удар}*их}.

3ав*ршуюнк в}дчк 3а3начу,

що

дисертац[я

Алли [$едьнкк,

30

пре6лематикою й акчальн!стю 3ав,дань, справля€ по3ктивне вражвння. Ё!'щ,аю
належне в!щзеркаден!й в ро6от! ерудован:ост! авторки. ст0с0вр*о предмещ ]]

досл|дження, щФ поспрр*яло р€тельг!он|у анал!зу о6'€много

3а

о6сягом

як ! чисденн[ анал|тинн! еп[зоди
дисертац|!, стосовн{ конкретно1 творност!, 6е*умовно зац|кавлять не лише
мат*р}алу- $еновн1 тееретиин1 полФже|-|ь*я}

скрипал!в-вкко}*авц1в, але й компо*ктор!в. му*ик03навц[в, педагог[в. Аодам, що

автореферат та надан[ пу6л!кац!1 в*дпов!дають проблематиц1 дисертац]йного

досл!д:кення. Резюмуюни власн| враж*ння, проп$ну}Ф п03итивн0 0ц]нити
предсгавлену до ро3гдяду ро6о$, & Ё авторц!, Алл{ 0лекс!|вн! |\Аельник надати
сцп!нь кандидата мистецт*о}навства. 3а спец!альг*!ггю 17"00.03 - ,\,ъу3ичне
мистецтв0"
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