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ПЕРЕДМОВА
Сімнадцятий випуск збірника наукових праць „Музикознавча
думка Дніпропетровщини” презентує оригінальні наукові статті, що
є наслідком дослідницько-наукової роботи викладачів та
магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До
збірки також увійшли й наукові праці вчених, дослідницька
діяльність яких певною мірою пов’язана з дніпропетровським
регіоном.
Окреслена у збірці тематика наукових статей означила їх
формування у структурі з чотирьох розділів, а саме – „Українська
музична культура: етномузикознавчий та мистецтвознавчий
аспекти”, „Теоретичні та історичні проблеми музичного
мистецтва”, „Музичне виконавство та педагогіка”, а також
„Хроніка музичних подій (рецензії)”.
Перший розділ пропонованого видання актуалізує та у певній
мірі розвʼязує питання сучасної української музичної культури в
етномузикознавчому та мистецтвознавчому аспектах. С.А. Щітова
та В.В. Кучер досліджують бандурний концертний стиль ХХІ
століття на прикладі Концерту для бандури з оркестром „Bandura
foreverˮ дніпровської композиторки Валентини Мартинюк.
Д.Д. Купіна та О.Ю. Онищенко звертаються до балалаєчних Трьох
коломийок – інструментального шедевру видатного українського
композитора М. Колеси, в контексті теоретико-виконавського
аналізу твору. С.А. Щітова й К.П. Капітонова вивчають подвійне
бачення повісті „Війˮ М. Гоголя в оперно-балетному баченні
відомого вітчизняного майстра В. Губаренка.
Другий розділ збірника розкривається статею знаного
історика, етномузикознавця Рімантаса Слюжінскаса, який окреслює
литовське етномузикознавство у ракурсі історії та перспектив його
розвитку.
В.В. Громченко
та
А.В. Горбань
досліджують
виконавсько-стильові особливості Концерту № 3 для кларнета з
оркестром Л. Шпора. Жіночі образи в оперній творчості
американських композиторів привертають наукову увагу
дослідників Ю.В. Фурдуй та М.С. Гусєвої.
У
розділі
„Музичне
виконавство
та
педагогікаˮ
В.В. Громченко
вдається
до
процесу
кристалізації
неоімпресіоністських рис творчості Ежена Боцца (на прикладі
творів духового соло). Композиції для саксофона з духовим
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оркестром як художньо-оригінальне явище сучасного академічного
музично-виконавського
мистецтва
досліджує
В.О. Лебедь.
Науковці Н.В. Башмакова та Л.М. Бакалінська звертаються до
знаного твору „Hommage a Pacoˮ Франка Анжеліса, в контексті
сучасних тенденцій баянно-акордеонного мистецтва. М.І. Варакута
і В.М. Дашко досліджують проблеми прочитання жанру Магніфікат
у творчості відомого Великобританського композитора Джона
Раттера.
Четвертий розділ „Хроніка музичних подій (рецензії)ˮ
пропонує усім поціновувачам сучасного академічного музичного
мистецтва пригадати ряд знакових звершень у стінах
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, а саме – ХІІІ
Міжвузівську науково-практичну студентську конференцію
„Музичний твір як культурно-історичний феноменˮ (рецензія
В.В. Громченка) та міський науково-методичний семінарпрактикум на тему „Нематеріальна музична спадщина
Дніпропетровщини у призмі поколіньˮ (рецензія І.В. Климчик).
Відтак, презентоване видання стане у нагоді багатьом
фахівцям
сучасного
академічного
музичного
мистецтва,
зумовлюючись, насамперед, чинниками актуальності, а також
практичними познаками вищеокреслених питань.
Проректор з наукової роботи
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки,
кандидат мистецтвознавства, доцент
В.В. Громченко
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БАНДУРНИЙ КОНЦЕРТНИЙ СТИЛЬ XXI СТОЛІТТЯ
(на прикладі Концерту для бандури з оркестром
„Bandura foreverˮ В. Мартинюк)
Мета статті – визначення своєрідно окресленного місця
концерту для бандури з фортепіано української композиторки
Валентини Мартинюк „Bandura foreverˮ у вітчизняній академічній
музиці. Ціль пропонованої наукової розвідки зумовлює відповідні
завдання, що полягають у виявленні жанрово-стильових
особливостей інструментальної музичної мови В. Мартинюк. Коло
методів презентованого дослідження базується на історичному,
типологічному, аналітичному та дидактичному підходах, що
дозволяє на практичному рівні здійснити вивчення означеної теми.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що у ній розглянуто
оригінальний
твір
сучасного
українського
композитора
В. Мартинюк для бандури концертного напрямку, підкреслимо, як
самобутнього явища, що поєднує академічну та етнічну традиції.
Висновки. Проведений аналіз концерту для бандури з оркестром
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„Bandura foreverˮ В. Мартинюк, в якому ми можемо побачити
багатство образно-стильової панорами, виявляє особливий інтерес
композиторки до неостилів – неофольклоризму, неоромантизму,
неокласицизму, необароко, неоімпресіонізму; прояви рис
постмодернізму, зокрема, експериментування щодо синтезу різних
стильових напрямів, у тому числі протилежних за своєю художньоестетичною сутністю. Оригінальний бандурний репертуар великою
мірою спирається на фольклорний тематизм та демонструє
множинність українського музичного фольклору. Музика
В. Мартинюк має неповторний харизматичний художньо-образний
характер, що яскраво відображається у цьому концерті. Поява
означеного концерту дає змогу вважати, що бандурна творчість
здатна розуміти та відображати найтиповіші риси епохи, а відтак,
здіймається до рівня справжнього мистецтва. Створення музики
для
академічної
бандури
українськими
професійними
композиторами було і залишається на сьогодні однією з
першорядних проблем вітчизняного музичного мистецтва.
Ключові слова: бандура, жанр, композитор, концерт,
фольклор, репертуар.
Щитова
Светлана
Анатольевна,
кандидат
искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой „История и
теория
музыкиˮ
Днепропетровской
академии
музыки
им. М. Глинки
Кучер Виктория Владимировна, магистрант кафедры
„Народные инструменты” Днепропетровской академии музыки
им. М. Глинки
Бандурный концертный стиль XXI века (на примере
Концерта для бандуры с оркестром „Bandura foreverˮ
В. Мартынюк)
Цель статьи – определение места концерта для бандуры с
фортепиано „Bandura foreverˮ известного украинского композитора
Валентины Мартынюк в отечественной инструментальной музыке.
Статья предполагает также выявление жанрово-стилевых
особенностей музыкального языка В. Мартынюк. Круг методов
исследования базируется на историческом, типологическом,
аналитическом и дидактическом подходах, что позволяет на
практическом уровне осуществить изучение данной темы. Научная
новизна представленной работы заключается в том, что в ней
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рассмотрено
оригинальное
инструментальное
сочинение
современного украинского композитора В. Мартынюк для бандуры
концертного направления как самобытного явления, сочетающего в
себе академическую и этническую традиции. Выводы.
Проведённый анализ концерта для бандуры с оркестром „Bandura
foreverˮ В. Мартынюк, в котором мы можем увидеть богатство
образно-стилевой панорамы, определяет особый интерес
композитора к неостилям – неофольклоризму, неоромантизму,
неоклассицизму, необарокко, неоимпрессионизму; проявления черт
постмодернизма, в частности, экспериментирование в синтезе
различных стилевых направлений, в том числе противоположных
по своей художественно-эстетической сущности. Оригинальный
бандурный репертуар во многом опирается на фольклорный
тематизм,
демонстрируя
многогранность
украинского
музыкального
фольклора.
Музыка
В. Мартынюк
имеет
неповторимый
харизматический
художественно-образный
характер, который ярко отображен в данном произведении.
Появление вышеотмеченного концерта создаёт возможность
считать, что бандурное творчество может отражать типичные
черты эпохи, а поэтому, подымается до уровня настоящего
искусства. Создание музыки для академичечской бандуры
украинскими профессиональными композиторами было и остаётся
на сегодня одной из главнейших проблем отечественного
музыкального искусства.
Ключевые слова: бандура, жанр, композитор, концерт,
фольклор, репертуар.
Shchitova Svitlana, PhD in Arts, associated professor, Head of the
„History and Theory of Musicˮ chair of Dnipropetrovsk Music
Academy after Mikhail Glinka
Kucher Viktoriia, graduate student of the chair „Folk
instrumentsˮ of Dnipropetrovsk Music Academy after Mikhail Glinka
Bandura concert style of the 21st century (on the example of the
bandura concerto with orchestra „Bandura foreverˮ by
V. Martyniuk)
The purpose of this scientific article is to determine the location
of the bandura for a bandura with a piano by celebrated Ukrainian
composer Valentina Martyniuk „Bandura foreverˮ in professional
Ukrainian music. The target of this investigative work is determined by
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the corresponding tasks that are to identify the genre-style features of the
musical character-logical language of outstanding, distinguished
V. Martyniuk. The round of methods for this represented investigation
is based on the historical, typological, analytical and didactic
approaches, which allows the practically study of this research topic.
The scientific novelty of this submitted explorative work is that it
examines the original work of renowned contemporary Ukrainian
composer V. Martyniuk for the bandura of the concert direction as a
distinctive phenomenon combining academic and ethnic musical
traditions. Conclusions. The analysis of the concert for a bandura with
an orchestra „Bandura forever” by well-known author V. Martynyuk, in
which we can see the richness of the imaginative-style panorama,
defines the composer's special interest in neo-style – neo-folklorism,
neo-romanticism, neo-classicism, neo-baroque, neo-impressionism;
manifestations postmodernism, in particular, experimentation in the
synthesis of various styles, including those that are opposite in their
artistic and aesthetic essence. The original bandura repertoire relies
heavily on folk themes and demonstrates the versatility of domestic,
nationally musical folklore. Music of the famous composer
V. Martynyuk has unrepeatable, charismatic artistically imaginative
characterization, which had amazingly bright demonstrated into that
musically artistic outstanding masterpiece. The creating of music for
academic bandura by Ukrainian professional composers was and staying
for today the one of main problem in relation to national, domestic
musically performing art.
The key words: bandura, genre, composer, concert, folklore,
repertoire.
Постановка проблеми. Якщо категорія концертності
стосовно академічного мистецтва охарактеризована глибоко та
багатогранно, то у бандурній творчості ця категорія залишається
трактованою досить побіжно і очікує глибшої конкретизації.
Інструментальні обробки пісень, варіації та фантазії на народну
тему чи кілька тем, рапсодичні композиції є жанрами, в яких
виробляються принципи професіоналізації, що доволі притаманне
бандурній літературі.
Разом з перекладами, редакціями, аранжуваннями та
транскрипціями європейських творів для інших інструментів,
такого роду композиції творять лабораторію технічно-виражальних
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та композиційних прийомів, що складають основу новітнього
оригінального бандурного репертуару. Якщо раніше бандура
сприймалась як акомпануючий інструмент, то зараз, завдяки
виконавським можливостям інструмента, віртуозній грі виконавцівпрофесіоналів, різноманітним прийомам звуковидобування,
штриховій палітрі, вона повністю посідає окремий щабель у
світовій музиці.
Актуальність дослідження. Розглянутий концерт для
бандури Валентини Мартинюк „Bandura forever” є зразком
поєднання класичних традицій і українського музичного
фольклору. Вражає самобутній та оригінальний композиторський
стиль, а саме – яскраві образні й динамічні контрасти,
багатоплановість, експресія звучання, агогічне, фактурне і темброве
розмаїття, використання усього діапазону бандури, а також гри у
верхньому звукоряді, звернення до звукозображальних елементів,
використання специфічних театралізованих ефектів, що, безумовно,
значно збагачують музику твору та актуалізують дослідження
інструментальної мови цієї дійсно масштабної композиції.
Огляд літератури. Основні аспекти бандурного мистецтва у
часовому обсязі ХХ – початку ХХІ століть визначили в
дисертаціях, статтях І. Лісняк [1; 2] та Н. Морозевич [3],
зазначивши, що для сучасного бандурного композиторського та
виконавського мистецтва властиві жанрово-стильові пошуки й
експерименти.
Проаналізувавши низку творів В. Мартинюк як вокальноінструментальних, так і творів для бандури та капели бандуристів,
у статті С. Овчарова та В. Овчаров дійшли висновку, що
композитор по-новому трактує фольклорно-тематичний матеріал
завдяки власному стильовому баченню, що, у свою чергу,
безпосередньо вимагає від виконавців постійних творчих пошуків,
фантазії та натхнення [4].
Важливим підґрунтям може вважатись навчально-методичний
посібник [5], в якому нотному тексту передує розгорнута ґрунтовна
виконавська (С. Овчарова) та теоретична (С. Щітова) частини, де
зокрема визначається: „Поєднання європейських традицій та
українського
фольклору,
самобутність
й
оригінальність
композиторського стилю у концерті „Bandura foreverˮ вражає:
тональні, ритмічні й гармонічні співставлення, яскраві образні та
динамічні контрасти, багатоплановість, експресія звучання,
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агогічне, фактурне і темброве розмаїття, використання усього
діапазону бандури, а також гри у верхньому звукоряді, звернення
до колористичних, сонорних та звукозображальних елементів,
використання специфічних театралізованих ефектів – значно
збагачують мову цього творуˮ [5, 14].
Мета статті – означити принципи та напрямки формування
нового композиторського бачення у сфері бандурного мистецтва і
визначити місце твору В. Мартинюк „Bandura foreverˮ у
концертному репертуарі сучасних бандуристів.
Об'єктом дослідження є концертний бандурний стиль у його
еволюційному процесі, а предметом – своєрідні особливості,
характерні риси жанру концерту для бандури.
Виклад основного матеріалу. Починаючи з 60-х років
XX століття, завдяки удосконаленню інструмента С. Баштаном,
І. Скляром, В. Герасименко та Р. Гриньківим, виконавці-солісти та
колективи бандуристів, що представляють як професійноакадемічні, так і традиційно-автентичні форми музикування, поряд
із аранжуваннями та перекладами світової інструментальної
класики, дедалі активніше доповнюють власні концертні гастрольні
та конкурсні програми оригінальними інструментальними
композиціями національних митців, презентуючи, „виходячиˮ з
ними і на міжнародний рівень.
Поява жанрів сонати і концерту засвідчила зрілість
бандурного інструменталізму, досягнення найвищої „планкиˮ
академізму та зрівняння бандури з іншими, давно визнаними й
утвердженими класичними інструментами. Серед них перекладені
твори Д. Скарлатті, Б. Марчелло, Д. Чимарози, Й. Гайдна,
В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, М. Березовського, Д. Бортнянського та
ін.
Такі видатні композитори як К. Мясков, М. Дремлюга,
Я. Лапинський,
А. Гайденко,
І. Гайденко,
В. Павліковський
збагатили концертний бандурний репертуар у 80-90 роки XX
століття. Окремої уваги заслуговують твори представника
української діаспори Ю. Олійника, у творчому доробку якого шість
концертів для бандури.
Концерти для бандури були і є обов’язковими творами на
престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсах й
фестивалях. Наголосимо, завдяки зацікавленості українських
композиторів потенціалом сучасної бандури, відбувається процес
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стильового оновлення музики та збагачення бандурного
академічного репертуару жанром концерту, в якому, як відомо,
сонатна форма є обов’язковою, що наближає народно-академічну
бандуру до європейського культурного простору.
Розвиток суспільного життя, еволюція музичної мови та
застосування сучасних технік композиції призвели до появи
новаторських засобів вираження музичної думки у творах для
бандури. Яскравим прикладом використання нециклічних форм для
солюючих інструментів з оркестром, стилізації та вторинної
фольклоризації виразових засобів є симфонічна поема „Victoriaˮ
для бандури з оркестром О. Герасименко.
Цілу низку різножанрових та різнохарактерних творів для
бандури соло та для капели бандуристів у Дніпропетровському
регіоні написала заслужений діяч мистецв України, викладач
Валентина Мартинюк. Її концерт для бандури „Bandura forever”
(перша редакція відбулась 2011 р.) став першим концертом у
доробку відомої майстрині саме для солюючого інструмента
бандури (раніше В. Мартинюк вже зверталась до жанру концерту в
1978 році (одночастинне Концертино для фортепіано з оркестром)
та у 1990 році (Концерт для оркестру в 3-х частинах).
„Bandura foreverˮ написано як одночастинний твір у сонатній
формі зі вступом. Вже у вступі (темп Largo) лунають інтонації
теми української народної пісні „Калиноньку ломлюˮ, а саме –
побічної партії концерту.
С. Щітова пише: „Пісня «Калиноньку ломлю» стає
тематичним базисом концерту „Bandura forever”. Композитор, на
відміну від її доволі легковажного характеру, рухомого темпу в
обробці Д. Губ’яка, повертає аутентичну ліричну тему до витоків,
підкреслюючи, перш за все, при повільному темпі (Largo) і
ритмічній збільшеності <…> її пронизливу щирість, виразність,
плинність, стриманий внутрішній драматизм. <…>. Композиторка
не тільки зберігає натуральну окрасу мінору, але й ніби концентрує
на ній власну увагу, підкреслюючи специфіку діатонічного
колоритуˮ [5, 16–18].
Із самого початку монументальна оркестрова октавна педаль
та змістовні повільні чотирьохзвучні акорди бандури нібито
повертають слухача у прадавні часи. Експозиція розпочинається з
16 такту. Головна партія звучить у фортепіано, надзвичайно
прудка, вона ніби лунає короткими мотивами.
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Партія бандури, слідуючи авторським вказівкам (стукати
долонею по коліну, по підставці, глісандо під підставкою, глісандо
вище кілків, грати довільно секундами у заданому ритмі й
напрямку, ковзання металевим медіатором або монеткою по
басовим струнам бандури), виконує у заданому ритмі
позаінструментальні ефекти, без конкретної звуковисотності.
Далі, почалось змагання між двома інструментами. У 42 такті
відбувається зміна розміру 8/8, а у партії фортепіано постає новий
етап розвитку. Тут зустрічаємо авторські вказівки – „в партії
бандури ковзати по басовій струні залізним або пластиковим
медіатором вниз і догориˮ [6]. Жорсткий металевий свист (ефект
ковзання) на фоні акордового угрупування 3+3+2 фортепіано
(оркестру) посилює стан занепокоєння і водночас безперервного
руху. Напориста й експресивна головна тема тепер продовжує
власний розвиток у партії бандури. Імпульсивність штрихів, зміна
тональностей, акцентуація, гостре синкопування, контрастна
динаміка, підвищена емоційність – ознаки розвитку головної теми
концерту. Головна партія розвивається із 77 такту, де тема
доходить до своєї вершини. Триразове затвердження тональності у
темпі Grave (89 такт) поступово заспокоює цей перманентний рух
та у невеликій сполучній партії (Allegro, 90-98 такти) відбувається
перехід у зовсім іншу художньо-образну сферу.
Побічна партія (Largo, 99-117 такти) з’являється в партії
фортепіано (оркестру) перед вступом бандури у тональності ля
мінор, а лірична побічна партія у бандури проводиться вже у мі
мінорі. Партія викладена рельєфними кварто-квінтовими акордами
у правій руці, на фоні акомпанементу в лівій руці (виконується
харківським способом гри – „перекидкоюˮ). Вона нібито занурює
нас у внутрішній світ героїні твору. Цьому особливо сприяє
повільний темп, гармонізація та навіть надмірна педалізація у
фортепіано, що робить „крапліˮ у високому регістрі стекляруснокришталевими дзвіночками. Споглядальний мрійливий характер
набуває темпового (Andantino, 136 такт) й динамічного розвитку
mf і поступово змінюється на схвильований. Кульмінаційне
проведення побічної партії починається з Allegretto (171 такт) у
тональності мі мінор, яке логічно завершується оркестровою
післямовою фортепіано (185-207 такт).
Розробка побудована на матеріалі головної та побічної партій
і включає декілька контрастних розділів. Музична мова розробки
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багата й різноманітна. Вона розпочинається нібито повільним
вступом (Lento, 208-212 такти), де чотири рази насичено звучить
коротка поспівка у партії бандури, яка побудована на мотивах
побічної партії. Авторка надає вказівки: „грати glissando за
підставкою, грати glissando на приструнках (вище кілків), два
коротких glissando за підставкою, скрипіти нігтем по басовій
струніˮ [5]. У темпі Presto (215 такт) тема представляє собою
невпинний рух! У партії бандури звучать короткі й енергійні
репліки за мотивами головної партії, а мотив побічної партії в
оберненні проходить в басах фортепіано (оркестру). Подальше
загальне нагнітання приводить до кульмінації „морзянкиˮ (246
такт) – символу рвучкого, пульсуючого ритму життя. Поступово
затримується рух (темп Grave, 256 такт) і наприкінці у фортепіано
(в оркестрі) тонально нестійко звучать перші кластери (260 такт).
У наступному розділі розробки Andante (262 такт) лунає
своєрідне посилання до сюїтної музики Ґ. Генделя. Цьому
сприяють укрупнені морденти, змінний розмір: 4/4, 5/4 3/4,
ненормативний розподіл тривалостей: тріолі, дуолі, секстолі в
партії бандури; і все це на фоні четвертних оркестрових акордів, де
у верхньому голосі прослуховується матеріал головної партії.
Декламаційно-епічний характер підкреслюється густим і
драматичним ре мінором, який потім модулює у фа мажор. У
короткому розділі Piu mosso (267 такт) знов повертається ре мінор
та, згодом, – ствердження у фа мінор. Виконавцю важливо
відтворити темпові, а також виконавсько-характерні вимоги.
З останнього мотиву у соліста проростає оркестрова
кульмінація Andante (271-281 такти). Тональна основа
оркестрового фрагменту є нестійкою – сі бемоль мінор, до діез
мінор, соль діез мінор, мі мінор, сі бемоль мінор. Розпочинаючи з
279 такту Meno mosso, хроматичні висхідні терції поступово
підводять до динамічного апофеозу – кластеру. Маленька звʼязка
Allegro (282-289 такти), яка побудована на початковій інтонації
побічної партії, передує розгорнутій бандурній каденції Largo con
anima, ad libitum, яка приводить до репризи головної теми.
Побудована каденція на синтезі головної й побічної партій,
тональний план якої до мінор, до діез мінор, мі бемоль мажор і фа
мінор.
Для
виконавця
важливим
завданням
постає
звукозображальність пасажів. Allegro (302 такт), спочатку на pp,
потребує уважності до кожної ноти з артикуляційним
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підкресленням кожного елементу та особливо зворушливого
виконання.
С.В. Овчарова у вступі до концерту В. Мартинюк пише: „На
наш погляд, цей розділ каденції являє собою авторемінісценцію,
своєрідну алюзію на тему „паростка черемшиниˮ в Епілозі
поліфонічного циклу В. Мартинюк „Фантазія фуга та епілог”. Але
на відміну від Епілогу, тут зворушлива тріольна течія
розпочинається одразу в темпі Allegro з вершини, перетворюючись
в ефектний потік секвенцій, що приводять до домінантних векторів,
які об’єднують каденцію з репризою концертуˮ [5, 5–10].
Динамізована, активна й вольова реприза концерту Presto
(310 такт) розпочинається головною партією, яка звучить у
контроктаві, в оркестрі (до мінор). Тема нестримно розгортається і
все більше набуває драматичного характеру. Розмір змінний: 7/4,
6/8, 5/8, 2/4, 4/4, 10/8, 9/8, акцентування, динамічні контрасти,
стрибки на збільшені інтервали надають цьому невпинному руху
ще більшого загострення. Перша кульмінація припадає на
експресивний мотив „морзянкиˮ. Авторські вказівки дають змогу
втілити специфічні ударні ефекти, такі як стукання по підставці,
потім по верхній деці, поступово доводячи до грифу бандури й
одночасно стукати по корпусу фортепіано, на останню долю такту
плеснути долонями, або ж тупнути.
Вперше побічна партія, що експонується у бандури (Presto,
затакт до 367 такту) звучить енергійно й пружинно. У партії
фортепіано (в оркестрі) контрапунктом проходять мотиви головної
партії, підводячи обидві теми до динамічної кульмінації. Це зона
генеральної вершини усього концерту, яка готує фінальну його
частину. Із затакту до 375 такту лунають незвичної краси секвенції,
які надають музичній тканині надзвичайну плинність. Зворушлива
інтонація переривається „морзянкоюˮ, яка нібито сигналізує про
початок коди твору.
У коді (затакт до 385 такту) повертається основна тональність,
а саме – ля мінор. Характер музики з гострими ритмами нагадує
джазову імпровізацію. Останній висхідний пасаж Vivo accelerando
закінчується кластером у фортепіано (оркестру). На думку автора,
„фінальний кластер (в образному плані) – це не трагедія, не вибух,
це Всесвіт, зірки і планети якого розлітаються у різні боки,
віддаляючись один від одного. Цей образ змушує нас замислитись
про власне місце в цьому житті, згадати хто ми і звідки…ˮ[5]. В
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партії бандури (такти 411–414) у високому регістрі звучить початок
народної пісні „Калиноньку ломлюˮ. Проводиться вона у
повільному темпі Andante на p октавними форшлагами. Тема
закінчується цікавим виконавським прийомом – вібрато на струні
за підставкою. Рішучим і стверджувальним ковзанням медіатора по
басовій струні вниз та догори (за вказівками авторки) лунають
фінальні енергійні кластери у фортепіано (оркестр).
Висновки. Поява жанрів сонати і концерту засвідчила зрілість
бандурного інструменталізму, досягнення найвищої „планкиˮ
академізму та зрівняння бандури з іншими, давно визнаними й
утвердженими класичними інструментами. Свій вклад у розвиток
бандурного
інструменталізму
зробили:
Г. Таранов,
М. Сільванський, А. Маціяка, В. Тилик, К. Мясков, М. Дремлюга,
Я. Лапинський, А. Гайденко, І. Гайденко, В. Павліковський,
Ю. Олійник, О. Герасименко та ін.
Музика
Валентини
Мартинюк
має
неповторний
харизматичний художньо-образний характер, що яскраво
відображається у цьому концерті. Вищезазначене свідчить про те,
що даний твір є одним з етапних взагалі у бандурній
композиторській творчості. Першочерговим доказом цього є
створення оригінальної авторської концепції, поєднання низки
характерних естетико-стильових рис сучасності, а також
відображення рис постмодерного культурного світу. Поява
окресленого концерту дає змогу вважати, що бандурна творчість
здатна розуміти та відображати найтиповіші риси епохи, а відтак,
здійматись до рівня справжнього мистецтва.
Перспективи
дослідження.
Створення музики
для
академічної бандури українськими композиторами було і є на
сьогодні першорядною проблемою. Композитор, який пише музику
для того чи іншого інструмента, повинен добре знати його
специфічні виразові, технічно-віртуозні можливості. Якщо з
„академічнимиˮ інструментами – фортепіано, скрипка, флейта і т.д.,
у композиторів не виникає труднощів (завдяки їх тривалому
досвіду функціонування), то бандура, виявилась для перших
авторів бандурної музики справжнім відкриттям. Враховуючи той
факт, що жанр концерту для бандури почав набувати популярності
у творчості сучасних композиторів, він заслуговує на увагу
фахівців і потребує подальшого аналізу та вивчення.
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„THREE KOLOMYIKY” BY M. KOLESSA
IN TRANSLATION BY Y. POLIKHRONIDI:
THEORETICAL-PERFORMANCE ANALYSIS
The purpose of this scientific article is considering the most
particularized specifics of the translation for balalaika on the example of
the theoretical-performance analysis „Three Kolomiky” by outstanding
Ukrainian composer and conductor M. Kolessa as famous and
amazingly popular instrumental masterpieces into vocational sphere of
the folk professional musicians. The round of methods concerning this
represented investigation are made by combining synthesis and analysis
techniques that help to author of this submitted scientific disquisition to
separate and then to generalize of translating specialized instrumental
features. The scientific novelty in relation to above-mentioned
explorative thematic vector is identifying the most characteristic
peculiarities of the translation for balalaika by professional and wellknown Ukrainian musical educators and performers. Conclusions. In
Ukrainian balalaika music, translation is one of the important
components of the pedagogical and academic-concert life of this
instrument. The translations have helped to elevate the balalaika to a
high academic level, and to accumulate a considerable amount of
luggage of highly artistic musical literature of different genres and
styles. In this section, the bright translation for the Balalaika „Three
Kolomyiky” by M. Kolessa, made by renowned teacher, Professor
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Y. Polikhronidi is quite successful, because it demonstrates and,
underline, bright represents all the vocational possibilities of the
academic balalaika on the one hand and does not interfere with the
disclosure of the main figurative content, but rather emphasizes its
unrepeatable, unique national, domestic identity. Underscore, the
professional working in the musical field of decorating and arranging for
balalaika in Ukrainian music is enormously, extremely attractive and
inspires many contemporary composer-performers and modern
educators.
The key words: balalaika, translation, kolomyikа, national identity,
genre, music.
Купіна Дарина Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри „Історія та теорія музики” Дніпропетровської
академії музики ім. М. Глінки
Онищенко Олександр Юрійович, магістрант кафедри
„Народні інструменти” Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки
„Три коломийки” М. Колеси у перекладенні Є.
Поліхроніді: теоретико-виконавський аналіз
Мета статті полягає у висвітлені інструментальної, художньодоцільної специфіки явища перекладу для балалайки, на прикладі
аналізу „Трьох коломийок” видатного українського композитора,
диригента, викладача М. Колесси. Коло методів наукового
дослідження формується шляхом об’єднання таких наукових
підходів як аналізу та синтезу, які допомагають розділити, а потім
узагальнити відповідні, найбільш характерні особливості перекладу
для академічної балалайки. Наукова новизна пропонованої
дослідницької статті полягає у спробі виявлення певних
особливостей перекладень для професійної балалайки, створених
видатними українськими педагогами, а також виконавцями.
Висновки. У вітчизняній балалаєчній музиці перекладення є
однією з важливих складових професійного педагогічного та
академічного концертного побутування цього винятковосвоєрідного струнно-щипкового інструмента. Перекладення
допомогли підняти балалайку на високий академічний рівень та
накопичити доволі значний багаж високохудожньої музичної
літератури, наголосимо, різних жанрів та стилів. У цьому сенсі
перекладення для балалайки „Три коломийки” уславленого
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українського композитора, педагога, активного громадського діяча,
диригента
М.
Колесси,
художньо-вишукано
здійсненні
талановитим виконавцем, викладачем Є. Поліхроніді – надзвичайно
вдалий, художньо-довершений результат творчої роботи.
Вищеозначене перекладення демонструє майже всі художньовиражальні можливості балалайки та, водночас, не заважає
висвітленню основних, магістрально-ключових позицій образного
змісту творів, при цьому, наголосимо, тонко підкреслюючи
національну самоідентичність, вітчизняну своєрідність обраного
жанру. Творчі роботи у сфері перекладень для балалайки в
українській академічній музиці є надзвичайно актуальними та
винятково затребуваними для багатьох вітчизняних виконавців і
педагогів.
Ключові слова: балалайка, перекладення, коломийка,
жанрова самоідентичність, музика.
Купина Дарина Дмитриевна, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры „История и теория музыкиˮ Днепропетровской
академии музыки им. М. Глинки
Онищенко Александр Юрьевич, магистрант кафедры
„Народные инструменты” Днепропетровской академии музыки
им. М. Глинки
„Три коломыйки” М. Колессы в переложении
Е.Полихрониди: теоретико-исполнительский анализ
Цель статьи – раскрытие инструментальной, художественнооправданной специфики явления переложения для балалайки, на
примере анализа „Трьох коломыей” выдающегося украинского
композитора, дирижера, преподавателя М. Колессы. Круг методов
научного исследования формируется посредством объединения
таких научных подходов как анализ и синтез, которые помагают
разделить, а далее обобщить определённые, наиболее характерные
особенности переложения произведений для академической
балалайки.
Научная
новизна
исследовательской
статьи
заключается в попытке выявления специфики переложений для
профессиональной
балалайки,
созданных
выдающимися
украинскими педагогами, а также исполнителями. Выводы. В
отечественной балалаечной музыке переложения являются одной
из важнейших составляющих профессионального педагогического
и академического концертного бытования этого исключительно-
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самобытного струнно-щипкового инструмента. Переложения
помогли поднять балалайку на высокий академический уровень и
собрать существенный багаж высокохудожественной музыкальной
литературы, подчеркнём, разных жанров и стилей. В этом значении
переложения для балалайки, а именно – „Три коломыйки”
прославленого украинского композитора, педагога, активного
общественного деятеля, дирижера М. Колессы, художественноизысканно
осуществлённые
талантливым
исполнителем,
преподавателем Е. Полихрониди – абсолютно успешный,
художественно-совершенный результат творческой работы.
Вышеотмеченное переложение демонстрирует почти все
художественно-выразительные
возможности
балалайки
и,
одновременно, не уменьшает раскрытие основных, магистральноключевых позиций образного содержания произведений, при этом,
отметим, тонко подчеркивает национальную самоидентичность,
отечественное своеобразие данного жанра. Творческие работы в
сфере переложений для балалайки в украинской академической
музыке являются актуальными и затребованными у многих
отечественных исполнителей и преподавателей.
Ключевые слова: балалайка, переложение, коломыйка,
жанровая самоидентичность, музыка.
Statement of the problem. Today, not only works written for
balalaika but also translations and transcriptions constitute a significant
amount of academic-concert balalaika repertoire. At the time of
becoming Balalaika as an academic and concert instrument from the end
of the 19th and the first half of the 20th century until today, the repertoire
has been enriched and continues to be supplemented mainly by
translations of works that can be summarized by the concept of „world
classics” written for other instruments. Exactly such creative
experiments helped overtime to form the Ukrainian composers (who are
mainly Balalaika performers and educators), their own national balalaika
style, which marked their independent works – concerts, sonatas, suites,
etc.
Relevance of research. The processing, arrangement and
transcription of folk tunes in the composer's practice are ambiguous
concepts, which have historically emerged as ways of diversifying the
performance of a musical work and translating its imaginative content.
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Translation in broad terms is the presentation or processing of a
piece of music creation for interpretation by other performers on
excellent instruments or to perform a complex score in a different
timbre. The translation involves different presentation of the work, but
without changing the main components of the musical language.
The composer (or rather, the co-author-translator) has the difficult
task of reworking the work in such a way that it does not lose its
figurative color or the specificity of its presentation. That is why, in
each of these opuses, the translator relies not only on the musical palette
but also on the features of the instrument or voice from which and for
which translation. Unfortunately, despite the growing popularity of
various kinds of transcriptions both within and outside academic music,
there is no work that would cover the distinctive features of this kind of
work in its entirety. Particularly noticeable is this „white spot” within
the study of balalaika music, which is extremely unfair, since the bulk of
the Balalaika repertoire consists of translation. The reason the relevance
of this work, which reveals strong prospects for further study.
Literature review. Balalaika’s creativity has repeatedly become
an occasion for musicological research. Thus, one of the newest works
on the history, theory and performance of Balalaika in Ukraine is the
dissertation by S. Kostohryz „Performance in Balalaika of Kharkiv
Region as a Component of Ukrainian Musical Art” [5]. No less
interesting are theses by Ivanova „Evolution of the Balalaika sound
image in its historical development” [4] and by S. Kulibaba „The main
tendencies of formation of music of the written tradition for balalaika”
in which summarize the concert-artistic and methodological-pedagogical
experience of performing on Balalaika (including in Ukraine) [6]. The
problem of translation is also being actively developed in music studies.
Among the scientists who have dealt with this issue are I. Dmitruk [2],
S. Ovcharova [7]. They develop common questions about the different
types of translations and modalitics for the operation. However, there is,
no work unfortely, that would address the phenomenon of balalaika
translation.
The purpose of this represented study is realizing a theoretical and
performing analysis of the translations for Balalaika by Y. Polykhronidi
„Three Kolomyiky” by M. Kolessa.
The object of this research is translation as a specific genre of
musical art. The subject of submitted investigation are the peculiarities
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concerning the translation of the musical text for the balalaika in the
„Three Kolomyiky” by M. Kolessa-Y. Polykhronidi.
Presenting main material. Among the Ukrainian balalaik
repertoire „Three Kolomyiky” by M. Kolessa in translation by Y.
Polykhronidi is in great demand. It is not a coincidence, because Y.
Polykhronidi managed to preserve the emotional charge of Kolomyika
as a special genre of Ukrainian folklore, and on the other – to show a
whole palette of special purely balalaika methods of performance.
Kolomyika is one of the frontier genres of Ukrainian folklore.
Some musicologists attribute it to the category of formative ideas, others
– give Kolomyika the status of genre. Thus, in his monograph A.
Ivanytsky calls the Kolomyika „the mobile genre where the text is most
often placed in two lines” [3, 214]. At the same time, the scientist notes
that „it is a monostrophic form that has a stable component-number
structure (4 + 4 + 6) [3, 214]. In his monograph V. Goshovsky reports
that [1, 135], the prototype kolomyika originated in the first millennia
BC. Tracking the movement and modification of the Kolomyika form in
the Eastern and Western Slavs provides valuable material for the study
of ethnic contacts, assimilation and migration in musical cultures. The
theme of the erasers is diverse. They recreate a huge range of feelings:
lyrics, humor, epic pictures, household observations and more. Often,
many-themed collections (about love, sharpshooters, recruits, etc.) are
created, which are composed by the singers themselves and often enter
texts into handwritten singers. Colomic form occurs in almost all Slavs.
It spread throughout the Slavic region from its exclusive concentration –
from Hutsul region. Tracking the movement and modification of the
Kolomyika form in the Eastern and Western Slavs provides valuable
material for the study of ethnic contacts, assimilation and migration in
musical cultures.
The first Kolomyika M. Kolessa from the cycle „Three Kolomyik”
begins with a characteristic theme that shows the peculiarities for this
genre: rhythmic (syncopated accents) and melodic turns.
At the heart of the rhythmic pattern of the kolomyika are the
typical dance rhythm formulas eight and two sixteenths combined with
syncope. The melodic line is dominated by the gradual movement of the
sounds of the Hutsul system with its characteristic increased seconds.
The same scenario is unfolding in the party of accompaniment, the
harmony of which arises as a result of the verticalization of the same
Hutsul sound system. The accompaniment function continues as a
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rhythmic support for the main theme – syncopations give it even more
elasticity and sharpness.
The first part consists of three sections. The development of the
first section is based on the principle of variant deployment: the main
motive is subject to minor changes, which are mainly related to the
melodic line. By the way, this scenario of development of the work is a
characteristic feature of dance songs of Western Ukrainian folklore.
The middle part of the first scrub contrasts with the exposure. If in
the first section there is an active-dance image that is supported by the
pace of allegro commodo, on the middle – on the contrary, the more
restrained tempo of meno mosso and not such a saturated texture. From
the point of view of figurative content it can be explained as a
comparison of masculine and feminine principles. The first scrub is
written in the basic tone of g-moll, but has modulation in the middle part
to C-dur. This is not a coincidence, because the special feature of
Hutsul's harmony is the major subdominant. In the chord structure of the
first kolomyika, there is a constant replacement or alteration of the
stages, with the altered stages being solved by an unusual halftone, and
„hung in the air”, or frozen in place or solved in an unusual way (ellipse
variant).
The second washer, the shortest in scale within the cycle. As in
the first, it contains two main images that contrast with each other: the
first is contemplative-bored, the second – active, dance, playful. They
vary constantly, thereby mimicking the dialogue of two individuals who
express very different emotions. The two themes are related: their
similarity is revealed by the unity of the Kolomuika metro-rhythmic cell
(eight and two sixteenths) and the variable size (3/4 - 2/4).
However, the first and second topics of Kolomyika differ
somewhat in terms of function. The first theme is written in double
harmonic minor, the second – in the Hutsul system. The similarity of the
sounds of these frets is obvious (IV+, VII+ and IV+ VI+), but twice the
harmonic minor sounds more sharp, given the presence of two
magnified seconds in it. That is why the first topic in this system is more
intense.
These hands-on features promote the emergence of new chord
colors, alternating in harmony with jazz harmonies. These septa-chords
are built on the IV+ and VII+ steps, and in combination with the
syncopated rhythm, they begin to resemble the elliptical twists of lateromantic harmony.
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The peculiarities of linear voting, which were in some way
reflected in the work of the Wheel, led to the appearance of other
atypical harmonic sequences – the unnormative decoupling of the dual
dominant in the tonic with the parallelism of voices and the use of
dissonant dominant chains.
The form of the second column has the features of several
formative principles – concentricity, simple three-part with middlecommunication, introduction and conclusion, and a song verse with a
large-scale structure of a couple of periodicities.
The second cycle loop at the syntactic level has the structure of a
couplet form (a couple of intervals), at the compositional level it is a
simple three-part with a mid-ligament, at the dramatic level it is a
concentric form, the main feature of which is the symbol of the circle. It
is no coincidence that the second washout ends in dominance, which
symbolizes the idea of infinity, openness.
The third scrub contrasts with the previous two. First of all, it is
written in a manner of major inclination and sincerely decorated with
spicy modalism chords that penetrate into the musical text through the
inclusion of popular references of folk origin. It is about reversals with
the Mixolydian septimus, the Lydian quart, which are stratified by a
harmonious major.
In the process of harmonious development, the author draws on
very striking juxtapositions and ellipses (D7 → (F) D7 → (E)). Such a
juxtaposition leads to the middle part, which is set out in a far distant
major in tone. In the same way there is a return to the reprise.
The final scoop is the most expanded in scale and expressive in
character. In form, it is a complex three-part re-form with a contrasting
middle part of an epic character. The contrast is expressed not only by
the middle episode, which changes the tone and tempo of the meno
mosso commodo, but also due to unexpected bursts, syncopated rhythms,
dynamic motifs.
The music of the third kolomyika is perceived freshly and
modernly by the invoicing of the invoice: a considerable number of nonchord sounds, delays in different voices, which are gradually being
resolved, or are left uncoupled. Due to this, the basic tone functions do
not sound rectilinear, but in a way masked.
Musical language has a „modern” impression, which is influenced
by the very successful reception found by Kolessa – „winding” of nonchord sounds, interweaving into the basic tones of the melody of passing
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auxiliary sounds. Non-chord sounds greatly enriched harmony, made it
transparent and light, stripped of simplicity and straightforwardness,
imparted its sophistication, color and multifaceted image.
The composer attaches considerable importance to the code, which
demonstrates the quintessence of the work, as a kind of conclusion of a
cycle that forms a monumental arch.
In the translation of Y. Polychronids, the Balalayka Party imitates
the right-hand piano version of the music with regard to the technical
features and specificity of the Balalaika, while the piano accompaniment
harmoniously paints a melodic line of the solo instrument and a wide
variety of performing roles.
The main interest in the translation of Y. Polychronids is the use
of a wide range of characteristic principles of sound production on
Balalaika, their interpretation for the formation of a special image and
national color.
As a result of a finger strike on a balalaika, an acoustic effect is
created, similar to the sound of non-legato piano sounds. It is a sound
with subsequent dullness. It is this technique that suggests the use of
Polychronidi when playing the fort (for example, in the main theme of
the first kolomyika).
To reproduce longer drawn sounds, the balalaika uses the tremolo
technique applied in the first four strokes of the second wheel. When
tremolo sounds are extended, the sound can be amplified and attenuated,
which is controlled by the intensity of the tremolo, the change of attack
and the carcass.
In the first and third kolomyika they have a number of application
difficulties. In places of use of ornaments (foreshadow, mordent) it is
recommended to resort to playing with stronger fingers (second and
third) because, because of the use of the third and fourth (little finger)
fingers, the sound may be unclear due to the physiological features of
the fourth finger. It is also advisable not to use „mordents” on the
sixteenth durations offered by Y. Polychronidi, primarily because of the
inconvenience of performance, which leads to "stumbling" even in
technically advanced performers.
Note the use of techniques that are not specified in the translation
of Y. Polychronides and are understood as a technique of „blow”, for
example in syncopic fragments found in the twelfth cycle of the first
kolomyika, and the like. It would be advisable to use a tremolo reception
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that will continue the sound and emphasize the syncopated rhythm
characteristic of Western Ukrainian music.
At the end of the first section (exposition) of the initial kolomyika,
where the melodic line is being deployed in sixteen durations, it is
proposed to use the double picicato technique – extraction of sound with
two fingers alternately – thumb and pointing. Such a technique will help
to fulfill the tempo recommendations and will allow to show a rich
palette of shades from „p” to a bright climax at „f”.
With regard to dynamic and dramatic development – it must be
built in each colomyka separately, and in the cycle as a whole by
comparing the parts with each other. The climax is achieved by
compacting the invoice in the balance between the balalaika and the
piano, changing the register and the intensity of the sound.
Conclusions. Working in the field of decorating and arranging for
balalaika in Ukrainian music is extremely attractive and inspires
composer-performers and educators, as they face a wealth of
opportunities. The sound of balalaika in new timbre combines the
imaginative boundaries of both works of world classics and nationally
recognized works of opus. This raises the problem of finding adequate
means of artistic expression, and most importantly, of technical
techniques that would correspond to the disclosure of figurative
constants of works.
The perspectives of the study of the outlined theme lie in the
complex analysis of various kinds of transcriptions for balalaika solo
and with its participation in the aspect of the problem of adaptation of
different kinds of music to the pedagogical and performing needs within
the cultural mainstream of the present.
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THE DOUBLE WORLD OF M. GOGOL’S „VIY”
AND IT’S OPENING IN
V. HUBARENKO’S OPERA-BALLET
The purpose of this scientific article is revealing the phenomenon
of phantasmagoria and its embodiment in the chosen theatrical genre.
The round of investigative methods in relation to this research consists
next sequence. There are historical method for detailed examining the
phenomenon of phantasmagoria in art and the structural-analytical
method when referring to the musical text of particular individual scenes
into the opera-ballet „Viy”. We are also emphasizing the comparative
scientific method for the proportional characterization of the artistic
novel by celedrated and well-known writer N. Gogol as well as the
opera-ballet by outstanding contemporary Ukrainian musician,
composer and pedagogue V. Gubarenko. The scientific novelty in
reference to above-mentioned investigative thematic vector lies in the
identification of the concepts relatively „phantasmagoria” and „double
world” in famous artistic literature, renowned academy music and
scenography, which lead to the discovery of brilliant phenomena such as
simultaneity, editing drama as well as polystylistics. Conclusions. The
double peace that Gogol is implies to be present in popular Gubarenko’s
musical work from the beginning. Simultaneity, as a psychological
category, pervades both literary and musical-dramatic work.
Nevertheless, with Gubarenko it seems to be enlarge, artistic increase at
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times and grows into a dramatic means, bright creates not only an
atmosphere of phantasmagoric horror, but also unforgettable artistic
impressions of an extraordinary work of musical art. The stage
production allows us the more clearly revealing the Gogol mansion and
to emphasize the main points that we can only guess in the story. There
is no center in the created world of V. Gubarenko, and therefore there
are no ordinary borders.
The key words: double world, editing, principle, opera-ballet,
simultaneity, phantasmagoria.
Щітова Світлана Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства,
доцент, завідувач кафедри „Історія та теорія музики”
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
Капітонова Катерина Павлівна, магістрант кафедри „Історія
та теорія музики” Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
Двосвіт повісті „Вій” М. Гоголя та його відтворення в
опері-балеті В. Губаренка
Мета статті полягає у розкритті явища фантасмагорії та її
художнього втілення в обраному театральному жанрі. Коло
методів
наукового
дослідження
вищеозначеної
теми
обумовлюється наступними науковими підходами. Зокрема,
використовується історичний метод для розгляду явища
фантасмагорії в художній творчості, а також застосовується
стуктурно-аналітичний метод при зверненні до художньомузичного тексту окремих театральних сцен опери-балету „Вій”. У
статті задіюється також компаративний метод задля порівняльної
характеристики повісті М. Гоголя та опери-балету знаного
українського композитора, педагога В. Губаренка. Наукова
новизна окресленої роботи полягає в ототожненні понять
„фантасмагорія” та „двосвіт” у літературі, музиці, а також
сценографії, що, наголосимо, призводить до виявлення таких явищ
як симультанність, монтажна драматургія, полістилістика.
Висновки. Двосвіт, на який М. Гоголь тільки натякає, у творі
В. Губаренка присутній із самого початку. Симультанність, як
психологічна категорія, пронизує як літературний, так і музичнодраматичний твір. Але у В. Губаренка вона видається збільшеною у
численні рази і розростається до драматургічного засобу художньої
виразності, який, підкреслимо, створює не тільки атмосферу
фантасмагоричного жаху, неспокою, постійної невизначеності та
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психологічної нервозності, але й формує відчуття доволі усталених
незабутніх художніх вражень від неординарного академічного
твору професійного музичного мистецтва. Постановка вистави
дозволяє нам більш чіткіше розкрити, усвідомити, пізнати
гоголівську художню структуру й, безумовно, акцентувати
найголовніші моменти, про які ми спроможні лише здогадуватись у
літературному творінні М. Гоголя. У створенному світі відомого
українського композитора Віталія Губаренка немає центру, а
відтак, й немає звичайних кордонів.
Ключові слова: двосвіт, монтаж, принцип, опера-балет,
симультанність, фантасмагорія.
Щитова
Светлана
Анатольевна,
кандидат
искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой „История и
теория музыкиˮ Днепропетровской академии музыки им.
М. Глинки
Капитонова Екатерина Павловна, магистрант кафедры
„История и теория музыкиˮ Днепропетровской академии музыки
им. М. Глинки
Двоемирие повести „Вийˮ Н. Гоголя и его воплощение в
опере-балете В. Губаренко
Целью статьи является розкрытие явления фантасмагории и
её художественного воплощения в избранном театральном жанре.
Круг
методов
научного
исследования
данной
темы
обуславливается следующими научными подходами. Используется
исторический метод рассмотрения явления фантасмагории в
художественном творчестве, а также применяется структурноаналитический метод при обращении к художественномузыкальному тексту отдельных театральных сцен оперы-балета
„Вий”. В статье задействуется также компаративный метод для
сравнительной характеристики повести М. Гоголя и оперы-балета
известного украинского композитора, педагога В. Губаренка.
Научная новизна работы состоит в отождествлении понятий
„фантасмагория” и „двоемирие” в литературе, музыке и
сценографии, что приводит к раскрытию таких явлений как
симультанность,
монтажная
драматургия,
полистилистика.
Выводы. Двоемирие, на который М. Гоголь только намекает, в
творении В. Губаренка присутствует с начала произведения.
Симультанность, как психологическая категория, пронизывает и
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литературное, и музыкально-драматическое сочинение. Но у
В. Губаренка она предстаёт увеличенной во много раз и
разростается до драматургического средства художественной
выразительности, которое создаёт не только атмосферу
фантасмагорического
страха,
волнения,
постоянной
неопределённости и психологической нервозности, но и формирует
ощущения
устоявшихся
незабываемых
художественных
впечатлений, от неординарного академического произведения
профессионального музыкального искусства. Постановка спектакля
позволяет нам более точнее раскрыть, осознать гоголевскую
художественную структуру и, безусловно, акцентировать главные
моменты, про которые мы можем только догадываться в
литературном творении М. Гоголя. В созданном мире известного
украинского композитора Виталия Губаренка отсутствует центр, а
следовательно, и отсутствуют обычные границы.
Ключевые слова: двоемирие, монтаж, принцип, опера-балет,
симультанность, фантасмагория.
Statement of the problem. In Ukrainian music, M. Lysenko
addressed the works of Gogol in the operas „Nich pered Rizdvomˮ,
„Utoplenaˮ, and „Taras Bulbaˮ. As V. Gubarenko is a recognized master
of theatrical music, his appeal to M. Gogol's plots (ballet „Mayskaya
nochˮ, opera-ballet „Viyˮ) cannot but attract interest. It is legitimate to
see the composer of the phantasmagoric story „Viyˮ through the prism
of the mixed musical-theater genre – opera-ballet.
The relevance of this study is explained by the study of the
principles of creative interpretation of multifaceted figurative content,
consideration of the features of the drama of the Ukrainian opera-ballet
„Viyˮ.
Literature review. The theoretical basis of the work is represented
by publications of two directions: the first one – literary and cultural
studies (A. Terts, Y. Mann, R. Yakuts, V. Shumko, M. Petrov,
K. Mochulsky, A. Bely), which consider phantasmagoria and twoworlds in literature and painting. The second group consists of music
studies, among which are numerous articles by M.R. CherkashinaGubarenko, dedicated to V. Gubarenkoʼs creation. The particular value
is the monograph by G. Polianska [5], which characterizes the musical
heritage of V. Gubarenko. The opera-ballet „Viyˮ has become the
subject of research of a number of theses, among which are
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„Dramaturgy of choral scenes in the operas of V. Gubarenko on the
example of «Zagibell eskadri», «Pam’yatay mene», «Viy», «Zgadayte,
bratiya moya»ˮ by O.M. Batovskaya [1].
The purpose of this scientific article is revealing, discovering the
phenomenon of phantasmagoria and its embodiment in the chosen
theatrical genre.
The object of study – phantasmagoria as a phenomenon of artistic
creativity. The subject of the study is the „double worldˮ in the works
of M. Gogol and its musical and theatrical interpretation by composer
V. Gubarenko.
Presenting main material. The riddle, the sacrament, the wonder
– all this is contained in the semantics of the word phantasmagoria. In
Europe in the XVIII – XIX centuries there was even a kind of theatrical
genre „phantasmagoriaˮ. With the help of special lighting and mirrors, a
scene resembling the animation of skeletons, ghosts and other really
nonexistent phenomena was played out on the stage. The spectacle was a
bit spooky, witchcraft and undoubtedly had its fans. The phenomenon of
phantasmagoria is quite difficult to correlate with a particular time
period, a specific era. Of course, for classicism, as a style direction, the
appeal to this kind of imagery system was not peculiar, but baroque
architecture and painting can present many examples of phantasmagoria.
Nikolai Gogol is an outstanding master of phantasmagoria. Many
of his stories have a fantastic element. A sense of „displacedˮ,
„distortedˮ reality, reminiscent of a crooked mirror is creates. It is due
with hyperbole and grotesque – the most important elements of Gogolʼs
aesthetics.
Many researchers write about the romantic worldview of Gogol,
considering his work in the aspect of the romantic picture of the world.
Y. Mann in his work „Poetics of Gogolˮ examines and classifies the
types and character of Gogol fiction, defines his peculiar concepts of
„double worldˮ, which are borrowed from romanticism, but have their
own peculiarities. He says that all works of Gogol, in which there is a
fantasy, can be divided into two types. The division is based on the
parity of the categories „realˮ and „fantasticˮ, the kind of their
interactions and repulsions. The distribution depends on how long the
action belongs – to the present or to the past. Y. Mann also highlights
another important feature of Gogol’s fiction. Although Gogol in the
concept of fiction proceeds from the idea of two opposing principles –
good and evil, divine and devilish, but the actual good fiction, his
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creativity does not know. Gogol's fiction is basically fantastic images of
evil. Gogol considers „devilish invasionˮ not the earthly beginning
(including the pagan, sensual in it), but just its destruction – the
destruction of the natural course of life, its laws [4].
Gogolʼs concept of the double world cannot be uniquely reduced to
the real and ideal worlds which are characteristic of German
romanticism. Gogol contrasts the ideal paintings of a merry folk life
with not so much the real world as the world of the unrealistic, demonic
one that penetrates into the everyday life of the characters. Gogol in his
works depicts a modern world for him, a real existing city, real people.
But by marking the characteristic features of the everyday existence of
his characters, the author suddenly undermines the normal order of their
lives. And here in the world of everyday interests and relationships
invades fantasy, which borders on mysticism. Moreover, the boundaries
between real and the fantastic are blurred so much that it is could no
longer be distinguished one from the other.
The concept of the Gogol’s dual world envisages, first of all, the
existence of two worlds: a surreptitious, unrealistic, Christian-related
notion of absolute evil that becomes exceptionally nocturnal, and a real
one, filled with spoken vocabulary, dialects. But there is also a third, real
world for Gogol, in which the author, in subtext, addresses the reader in
an effort to prevent a recurrent situation of the double world in reality.
Both worlds coexist as one. Their limits can only be seen through the
strongest sense of man – fear. And Gogol himself perceives the world of
fantasy as an absolute reality
Vitaliy Shumko examines the „three wavesˮ of Gogolʼs fantastic
stories and relates the story „Viyˮ to the final „third waveˮ, which
„reflects the crisis of romantic fiction and brings the literature closer to
the realistic one, preserving the romantic priority of space-time featuresˮ
[8, 90].
The main Gogolʼs innovation is to narrow the boundaries between
the otherworldly world and reality. The double world is manifested not
only in the presence of two worlds, but also in the very image of Khomа
Brut. As an inhabitant, he considers his position in society convenient,
for him the main needs are the needs of the body and the joy of the
common man. He is not a personality, but belongs to the crowd. If the
classic romantic hero often dreams of meeting the otherworldly and his
soul does not initially belong to the real world, then Khoma denies the
otherworldly and does not seek to face it. But as soon as the otherworld
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is confirmed by the facts, for the hero the unreality becomes reality. A
meeting with a witch shapes his romantic worldview. Such a dual
perception of the world indicates that Gogol unites in the image of
Khoma the romance and the realist.
The image of reality is completely destroyed in the mind of Khoma
when meeting with Viу. Khomas Brut dies not from the sight of Viy, but
from his own fear, and it is emphasized at the end of the story by the
words of Tiberiya Gorobtsia: „And I know why he was gone: because he
was afraid. And if he was not afraid, then the witch could do nothing
with himˮ (Gogol N.V. Collection of works in seven volumes.
Volume 2. Mirgorod).
The new feeling that became the owner of Khomaʼs heart, a sense
of doubt, persecution and doom was the result of contemplation of the
Panna. He was overcome by her beauty, as later he was overcome by the
raised eyelids of Viy. Abram Tertz, the literary scholar, argues that the
magic of visual sense and visual suggestion become hidden, but, in fact,
one of the main themes of Gogol's story. That is why it is called the
„Viyˮ. It is a story about terrible danger – looks and see. „Viyˮ sounds
like a verb in the imperative mood of vision and see. Gogolʼs story tells
almost nothing about Viy as some kind of underground, fantastic
creature, and he does not occupy a significant place in it; it is covered by
the name „Viyˮ in a broader, general sense [6].
The opera-ballet „Viyˮ (1980) is considered true masterpiece of
Vitaly Gubarenkoʼs operatic work (1934–2000). Many composers
turned to the creativity of M. Gogol (to date, about 50 operas and 4
ballets have been created on Gogol subjects). But few people dared to
turn to the otherworld „Viyˮ. There are opera transcriptions by
A. Gorelov, K. Moor, M.V. Verikovsky, a symphonic poem by
B. Yanovskiy. For over a hundred years, various performances of „Viyˮ
have been part to the repertoire of the Ukrainian Drama Theater.
After the premiere of the opera-ballet „Viyˮ by V. Gubarenko, the
reviewers were able to determine what the story told by Gogol could
give the modern audience. Gubarenko's version was read as „The
Thought of Homа Brutˮ (M.I. Nestievа) – a man of extraordinary, souldeep depth. The composer emphasized his desire for beauty, for the
ideal, his challenge to darkness. The premiere emphasized the epic
component of the piece. The epic scale of the events, the mass scenes,
the monumental choral episodes gave the reason.
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The composerʼs attention was attracted by the ambiguity of the
literary source and the fact that Gogolʼs works reveal the main features
of the national character. In the opera-ballet the spirit of Ukrainian
baroque is present, thanks to borrowing and processing of texts of
Ukrainian literature of the XVII – XVIII centuries: psalms, interludes of
the theater of vertebrae – thus, in the work there is a color of the
historical past. It is the combination of real life and everyday fragments
with the pictures of the fantastic world that determines the genre of
opera-ballet. „Choreography allows to make transitions from bright life,
humor, poetic lyrics to a mysteriously-surreal worldˮ, – Marina
Cherkashina-Gubarenko argues the choice of the double genre [7, 200].
The libretto authors M. Cherkashinа and L. Mikhailov emphasized
that Panna, the daughter of Sotnyk, did not say a single word in the
story. And so she can participate in the opera as a ballet character. The
Panna beauty is the unearthly beauty, it is timeless and out of space.
This convinces the character of the use of the Panna leitmotif – the
„beauty leitmotifˮ.
Extremely short (four strokes) choir complex is the leitmotif of
beauty, highlighted by both instrumentation (accent the „demonicˮ
timbre of celestia, vibraphone, bells, copper), and rhythmics (uniform
two-part movement at three-meter length), and intonations (large jumps
and mostly jumps on septa), and fine (Lydian triton), thus enhancing the
sound effects. In the future, the Panna leitmotif will change, and already
in the orchestra's introduction to the third act, ff powerful and decisive
parallel six-sound chords with a scroll effect will sound. The
leitharmony motif, based on the simultaneous combination of large and
small septaccords, forms polyacordicity.
In the first two actions, the image of two worlds – real and unreal –
is exposed. But the culmination of their combination and full immersion
in the world of phantasmagoria can be considered a third action. In our
opinion, it is in both pictures of the last opera-ballet that the concept of
the theme of phantasmagoricity stated by us is more thoroughly and
convincingly revealed.
The first stage of the development of the phantasmagoria occurs in
the first picture of the last action of the opera, decided as a scene of
cross-cutting development. Starting from adopting the „mounting
principleˮ, Gubarenko builds on the contrast two parallel plans: „In the
Sotnykˮ (mourning for the dead Panna) and „In Bubleinitsiˮ (comic,
genre-everyday scenes), creating a sense of a world of shifting
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boundaries. A stage decision is also unusual – splitting the scene into
two parts, each with its own events.
The picture consists of 8 scenes: four in Sotnyk and four in
Bubleinitsi. They alternate on the principle of contrast and emphasize
both the phantasmagoric concept of Gogol and the absence of the usual
boundaries of the world created by Gubarenko. Thus, the composer uses
the principle of „simultaneous deployment of actionˮ (simultaneous –
(from Lat. Simul) – „parallel development of the real and the unrealˮ),
as defined by N. Bielik-Zolotarova [2]. The essence of simultaneous
vision – the composition of the work from fragments that exist in space
at the same time, the compression of artistic time, based on various
synthetic techniques.
If by simultaneity we mean the combination of two worlds acting
simultaneously and independently of one another, then Gogol literally
does not use simultaneity as a method of literary presentation. There is
only a hint of the simultaneous unfolding of the action in the original
episode of the story: the careless life of Khoma breaks into the news of
the tragic death of Panna and the general sorrow. From a small fragment
of the story Vitaliy Gubarenko creates a whole simultaneous picture that
leads to the tragic culmination of opera-ballet.
But there is another technique – continuous baptism in the display
of lines in the development process. Each new small stage fragment
represents its new stage, holds the musical complex of the previous one
and brings something new. The climax of the rapprochement of the two
spheres is the final scenes of each line, clearly demonstrating a
meaningful transformation: the Sotnyk monologue actually turns into an
aria of revenge; the comic scene in Bubleinitsа ends with a general
crying – requiem.
As stated above, the first picture is based on two plans: one is
„responsibleˮ for the singing of the dead Panna (all four scenes of „The
Sotnykˮ, which will gradually transform into an unreal world), and the
second plan (four scenes of „The Bubleinitsаˮ) is based on domestic
folklore material and comic scenes.
The starting point for the development of phantasmagoricity, in our
opinion, can be considered the choir „Katylasʼ zvezdochkaˮ. It uses the
intonation-rhythmic complex present in the folk burial rite: short
descending phrases of a small range with one-tone readings, which are
characterized by metric variability, chanting, moderate tempo,
approximation of sobbing and agitation. Folk techniques of musical
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presentation (repetition, variant) the composer complements with skillful
polyphonic technique, imitation two-voices and double-moving octave
counterpoint.
The constant alternation of everyday and dramatic scenes leads to
the gradual penetration of the fatal, fantastic beginning into the
household sphere in the Song of Khoma with the ensemble and chorus
„Da zabolelo telo burlatskoe beloˮ at the end of the painting. It is a
requiem song that is dramatized by constant modulation shifts and
overwhelmed by the anticipation of Khomaʼs demise. Beginning in the
lyric-epic spirit, the song gradually gains ground, with Khoma joined by
Bublichnitsа, her guests and the choir who had previously mourned for
Panna, and ends with a chant-singing in the spirit of a sub-voice
polyphony, where Khoma Brut dissolves in the masses and the afterlife.
Thus, throughout the scene there is a gradual penetration of a fatal,
fantastic beginning.
The second picture of the third act is the culmination of the work,
it reveals the greatest contrast between the real and the surreal, the
Christian and the satanic, inner and outer worlds. It is in the last picture
that the image of the Panna as the main character is emphasized, and the
name of the opera-ballet S.K. Lashchenko „The Temptation of Khoma
Brutˮ is confirmed [3].
The painting is a concentric form centered on „The episode of
numbnessˮ, framing his three prayers, in which several of Khomaʼs
mental states will develop simultaneously: the alienated state during
prayer, the anticipation of his death, and the worship of the unearthly
beauty of the Panna.
Khomaʼs first prayer and monologue with the choir begins in a
restrained manner and is removed like a psalmody and a chanting on the
backdrop of the G-dur triad in the choir. The anthem of beauty in „The
episode of numbnessˮ and the monologue of Khoma, proclaimed by the
choir and Khoma in ecstasy (accentuated by the tempatic designation of
estatico), fascinately considers the „unearthlyˮ, „glittering beautyˮ of the
deceased – a testimony of her force and power. The culmination of the
theme of the Panna is the moment of Khoma's terrible insight: „Witch!
The same one that killed?ˮ. The last time the leitem of the Panna is
performed, but not in the celestial, the vibrophone, the bells, as it was at
the beginning of the opera, and the „devilishˮ trombones on the forte.
After this horrific culmination, Prayer is restored and Homo recited. But
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now the prayer sounds more intense – against the large sextus above and
against the background of the great septims of the Panna leitmotif.
With the rest of the read the waste after Pannah is an the third
prayer of Khoma. The first view of the prayer is now radically changing:
to push on the frustrations, on the other hand, to praise Khoma.
Gubarenko uses pace designation Marciale, risoluto and techniques
glisando, trills, constant sexton movement, „tearingˮ the rhythm,
agitating hostility accelerated movi. The psalm of prayer will be
transformed into a recitation and in a pumice bag, turn into of a horror
cry at the culmination of the words „The Cross is upon me…ˮ, as if
sounding on the lateral code Panna (great septima). At the same hour, in
the orchestral accompaniment, the rhythm with those of Viy in the
triple-sounding quarter cords is hard to sound like in an octave dubbed
ff, a leathery accent of accents, which is shown without a hint of vaunted
praise. Khoma admits that Panna is his cross and will lead to death.
The scene ends with a small recitation of Khoma amid the
mournful intonations of the „sighˮ of the trombones (in the future the
basis of the Viy leitem) that „breakˮ the boundary of the worlds. It is
this moment that is the complete transition to the surreal world, to the
unbridled and furious Dance of Impure Power. It begins with the main
culmination of opera-ballet.
To finally erase the border between the worlds and immerse reality
in the phantasmagoria, V. Gubarenko sharply strikes out the song and
folk basis, introducing into the stage a piano, trombone and other
percussion and wind instruments. Throughout the dance, the elements of
„goingˮ leitem and leitrhythm Viy, starting with accented notes in the
piano and gradually expanding the range. The whole dance sounds like a
stroke of unclean power. The action is thus immersed in a world of
rigidity and clear rhythm.
In this issue, Panna says her first speech, unlike the Gogol’s story.
But Gubarenko still does not equate her to real people and uses the
authorʼs remark „wildly yellsˮ, emphasizing its inhuman nature. It is
against the backdrop of the cry of the Witch that the violaʼs leittem for
the first time sounds, but without rhythmic design.
In the scene of the appearance of Viy, the trumpet trumpets with
trombones are emphasized, which become the leading instruments.
Woody and brass spirits create a tense rhythmic background. Particular
cruelty is emphasized by the author's designation Duramente. The party
of Viy is voiced in unison of tenors and backstage.
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Conclusions. The concept of Gogolʼs double world presupposes,
above all, the existence of two worlds: the otherworldly, the unrealistic,
connected with the Christian notion of absolute evil, which becomes
exceptionally nocturnal, and the real one, filled with ordinary events,
spoken vocabulary, dialects. Gogolʼs main innovation is to narrow the
boundaries between the otherworldly world and reality. The two-world
is also manifested in the very image of Khoma Brut, in which Gogol
unites both romance and realist.
In the real world, intonations and genres of their time are used –
songs, romances, individual intonations and metro-rhythmic groups of
ritual folklore, in the fantasy world, harmonious instability, intonation,
the specificity of the timbre of the celestial, vibratophone, bells (Leitem
Panna), brass and percussion (Leitem Viy), as well as the expressive
means of the ballet genre.
If Gogol's story „Viyˮ the frontier between two worlds is almost
absent from the beginning, V. Gubarenko, on the contrary, distinguishes
them at all possible levels in the first two actions. The main „borderˮ is
the image of the Panna. It has no place in the real world. It is present
everywhere and at the same time nowhere. The composer emphasizes
the virginity of the Panna to the real world, introducing into her folklore
and stage the fair her leitmotif – highlighted by the timbre of the
celestial, vibraphone, bells, copper, uniform two-lobed movement at
three-meter length and large jumps mainly on septim and non. This
leitmotif is the main link of the whole opera – along with the change of
the real world in the mind of Khoma, the leitmotif of the Panna changes.
With each conduct, he increasingly approaches the leitem of Viy and
complicates his harmony.
The stage production allows us to more clearly reveal the Gogol
mansion and to emphasize the main points that we can only guess in the
story. There is no center in the created world of V. Gubarenko, and
therefore there are no ordinary borders. Its components seem to be
stacked on top of each other. The displaced boundaries of the world in
opera-ballet are emphasized by the author's remarks, the reception of
„theater in theaterˮ (the representation of comedy by Bersacks), the
flight of Khoma Brut and the combination of parallel worlds (Sotnyk's
house – the house of Bubleinitsa).
The desire to reproduce Gogolʼs design and the two worlds most
accurately led Gubarenko to an unusual dramatic decision. Starting from
the reception of „editing dramaturgyˮ, he combines in a contrasting
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comparison two parallel worlds: „The Sotnykˮ and „In the Bubleinitsaˮ,
creating a sense of peace with displaced borders.
The prospect of exploring the stated theme is presented in a
further appeal to the works, in which the phantasmagoric beginning –
the double world is revealed in one way or another. Since in the
theatrical genres the phenomenon of bilingualism and phantasmagoria is
revealed through a visual series, a simultaneous principle, the question
arises – how the bilingual manifests itself in instrumental works where
only the verbal factor acts. Consideration of this problem requires
careful systematic analysis of samples of different styles and genres.
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The purpose of this submitted scientific article is based on
emphasizing of historical overview and perspectives of Lithuanian
ethnomusicology at the turns of the 19th, 20th and 21st centuries. The
target of this investigation is defined on analysis of actual historical
publications and research trends and directions in Lithuanian
ethnomusicology. The methods of this represented exploration are
formed on the basis of historical method, where some well-known
stereotypes have to be re-thought. Systemic method is also important
here to understand the whole scientific context of contemporary and
historical investigations on Lithuanian singing folklore, traditional
choreography and instrumental music. The structurally analytical
method allows maximal profoundly holding out the contemporary
outlook concerning previous actual investigations on this theme. The
scientific newness of the presented article is determined by new facts
concerning the evaluation of Lithuanian folklore heritage research,
dissemination and propagation process during last 150 years. The actual
facts discovering from large period of historical times in Lithuanian
ethnomusicology might be understood as also important novelty of this
our scientific work. Conclusions. Lithuanian ethnomusicology
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historically may be presented as quite closed system of internal musical
folklore studies in defined Lithuanian ethnic regions and in Lithuania in
general. Right now we have very new situation with open cultural and
intercultural contacts between neighbouring and even far-away located
states and cultures. It is important to develop scientific studies of
Lithuanian ethnomusicology at present in two main directions. The first
direction is to continue deep and complex studies of our local and
regional Lithuanian musical folklore. The second direction is to look for
contacts in interdisciplinary studies. We will be able to understand the
motivation of particular our musical folklore forms, connecting our
knowledge with linguists, historics, archaeologists, etc. And, of course,
we have not to forget, that ethnomusicology is a part of musicology in
general. So, we have to be well educated in theory and history of music,
both traditional and professional ones.
The key words: Lithuanian ethnomusicology; musical folklore
research studies; folklore publications, traditional folklore
dissemination.
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доктор
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Відділу етномузикології в Центрі наук Литовської академії музики і
театру (м. Вільнюс, Литва)
Литовська етномузикологія протягом століть: історичний
огляд і перспективи
Мета статті базується у підкресленні історичного огляду та
перспектив литовської етномузикології на межі ІХ, ХХ та ХХІ
століть. Ціллю дослідження також є визначення, на основі аналізу
фактичних історичних публікацій і тенденцій, основних напрямів
дослідження в етномузикології Литви. Коло дослідницьких методів
презентованої наукової розвідки формується на основі історичного
методу, де деякі загальновідомі стереотипи повинні бути
переосмислені. Тут важливий також і системний метод, щоб
зрозуміти весь науковий контекст сучасних та історичних
досліджень литовського співочого фольклору, традиційної
хореографії та інструментальної музики. Структурно-аналітичний
метод дозволяє максимально глибоко витримувати сучасний погляд
на попередні фактичні дослідження щодо цієї теми. Наукова
новизна представленої статті визначається низкою нових фактів,
що стосуються оцінки досліджень, поширення та популяризації
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литовської спадщини протягом останніх 150 років. Факти, що
виявляються з великого періоду історичної епохи в етномузикології
Литви, можуть бути зрозумілими також як важлива новизна цієї
наукової праці. Висновки. Литовська етномузикологія історично
може бути представлена як досить закрита система внутрішнього
музичного дослідження фольклору у визначених етнічних регіонах
Литви та в країні взагалі. Зараз дуже нова ситуація з відкритими
культурними та міжкультурними контактами між сусідніми й
навіть далеко розташованими державами і культурами. У даний час
важливо
розвивати
наукові
дослідження
литовської
етномузикології за двома основними напрямками. Перший
напрямок – продовження глибоких і складних досліджень
місцевого та регіонального литовського музичного фольклору.
Другий напрямок – пошук контактів у міждисциплінарних
дослідженнях. Ми зможемо зрозуміти мотивацію конкретних форм
музичного фольклору, пов’язуючи новітні знання з лінгвістами,
істориками, археологами тощо. І, звичайно, ми не повинні забувати,
що етномузикологія є частиною музикології взагалі. Відтак, ми
повинні досягати синтезу навчання теорії та історії музики, як
традиційної, так і професійної.
Ключові слова: литовська етномузикологія, дослідження
музичного фольклору, фольклорні видання, традиційне поширення
фольклору.
Слюжинскас Римантас, доктор гуманитарных наук
(этномузыкология), профессор, старший научный сотрудник
Отдела
этномузыкологии в Центре наук Литовской академии музыки и
театра (г. Вильнюс, Литва)
Литовская
этномузикология
на
рубежах
веков:
исторический обзор и перспективы
Целью статьи является системный исторический обзор
достижений и перспектив литовской этномузыкологии XIX, XX и
XXІ веков. Задача данного исследования – определить, на основе
анализа актуальных исторических публикаций, тенденции и
направления исследований в литовской этномузыкологии. Методы
исследования сформированы на основе исторического подхода, где
некоторые известные стереотипы должны быть переосмыслены.
Системный метод важен для понимания всего научного контекста
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современных и исторических исследований литовского певческого
фольклора, традиционной хореографии, а также инструментальной
музыки. Структурно-аналитический метод позволяет максимально
глубоко проследить современные представления о предыдущих
актуальных исследованиях по этой теме. Научная новизна
представленной статьи определяется новыми фактами в оценке
процесса исследования литовского фольклорного наследия за
последние 150 лет. Факты, обнаруженные в большом периоде
истории литовской этномузыкологии, могут быть поняты как
важная новизна этой научной работы. Выводы. Исторически
литовская этномузыкология может быть представлена как довольно
замкнутая система внутренних музыкальных фольклорных
исследований в определенных литовских этнических регионах и в
Литве в целом. Сейчас у нас совершенно новая ситуация с
открытыми культурными и межкультурными контактами между
соседними и даже отдаленными государствами и культурами. В
настоящее время важно развивать научные исследования литовской
этномузыкологии по двум основным направлениям. Первое
направление – продолжить глубокое и комплексное изучение
нашего местного и регионального литовского музыкального
фольклора. Второе направление – поиск контактов в
междисциплинарных исследованиях. Мы сможем понять
мотивацию конкретных наших музыкальных фольклорных форм,
связывая наши знания с лингвистами, историками, археологами и
т. д. Мы не должны забывать, что этномузыкология является
частью музыковедения в целом. Таким образом, мы должны
достичь синтеза в познании теории и истории музыки, как в
традиционных, так и в профессиональных её проявлениях.
Ключевые слова: литовская этномузыкология, исследования
музыкального фольклора, фольклорные издания, распространение
традиционного фольклора.
The statement of the problem into the submitted scientific article
is based on the lack of actual information concerning the sources and
historical development of Lithuanian ethnomusicology during the 19 th,
the 20th and the beginning of the 21st centuries in English language.
The topicality of the theme is determined by new attitude for
understanding of the main research fields in Lithuanian
ethnomusicology in its theoretical, practical and applied levels. The
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main facts discovering from large period of historical times in
Lithuanian ethnomusicology might be understood as also important
novelty of this our scientific work.
The analysis of the literatures. There are lot of specialized books,
articles, notes devoted to the actual problem elaborated in presented here
article. There are also references for historical works of T. Lepner [51],
F. Gotthold
[38],
A. Guagnini
[39],
W. Mannhardt
[53],
G. H. Nesselmann [57], C. Schütz [73], etc. A wide row of
contemporary publications on Lithuanian ethnomusicology by
J. Čiurlionytė [25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35], G.
Četkauskaitė [21; 22; 23; 24], L. Burkšaitienė [18; 19],
R. Ambrazevičius [2; 3], G. Kirdienė [44; 45], D. Račiūnaitė-Vyčinienė
[63; 64; 97], D. Urbanavičienė [95; 96], R. Sliužinskas [1; 75; 76; 77;
78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86], L. Laurinavičiūtė-Petrošienė [50; 61]
etc., reflect the actual theme at present times.
The purpose of this represented scientific article is based on
chronologically and subsequently made analysis of the historical
developments of Lithuanian ethnomusicology as a science in
Humanities.
The object of this investigation is the early and contemporary
presentation of Lithuanian ethnomusicology texts, reflected in printed
scientific sources. The subject of this research work is the wide round
of particular, deeply peculiar features in reference to ancient Lithuanian
ethnomusicological publications.
The basic material. The Lithuanian folk songs’ research history is
very important part the history of all the Lithuanian ethnic culture. It
reflects a number of movements for saving Lithuanian national identity,
and preserving our musical folklore in all the 19 th, the 20th and the 21st
centuries. We would like to define the following historical parts here:
Prehistory. The first individual descriptions and publications
(before 1825). Prussian historic Caspar Schuetz (beginning of the 16 th
century – 1594) in his Latin language article „History of Prussia”
(„Rerum prussicarum historia”) describes the ancient Prussian1 rituals.
And some short musical folklore facts about festivity games, psalms
and songs are mentioned the first time here [73, 303]. We also have
some Latin and German language descriptions of Lithuanian wedding
1

Prussian tribes primary were Baltic (together with all the Lithuanian and Latvian tribes.
Some people have the wrong historical imagine, that they were German tribes. In a fact Germans
conquered them later, and took this name for themselves.
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and funeral laments from 16th and 17th centuries (H. Maletius, about
1525-1583; M.L. David, 1503-1583; K. Hartknoch, 1644-1687;
M. Prätorius, 1635-1704; T. Lepner, 1633-1691; etc.) [53, 235–236]. In
the manuscript of unpublished first Bible translation to Lithuanian
language by Jonas Bretkūnas (1536-1602) we can find the list of in
Lithuanian language named 13 known for him folk music instruments
(harfa liudna, kabsa, jurana, wargonai, bubnas, skripka, surma, truba,
kanklės, wamsdis, tutukles, duda ragine, murenka) [17]. Speaking about
other early descriptions of Lithuanian folk music instruments, folk
dances and folk songs we have to note Italian and Polish authors
Alexandro Guagnini (1534-1614) [39], Jan Lasicki (1534-1602) [49],
Maciej Stryjkowski (1547-1586) [89] etc. The first melody of
Lithuanian folk song was described in notes in the 17 th century,
Königsberg, 1634 by Bridžius Gedkantas [37; 100]. All mentioned
above historical facts show us the first steps of our early
ethnomusicology. Anyway, very another quality of all the research
works here we know from the publishing of our first collections of
Lithuanian musical folklore.
The first publications of regional folk songs collections (1825 –
1829) by Liudvikas Rėza (Rhesa) collection [68] in Königsberg, 1825.
L. Rėza (1776-1840) was born in Curonian Neck, historical LithuaniaMinor2 region. He became as Professor at University of Königsberg
(Karaliaučius) in 1810. He knew Lithuania-Minor folk songs from his
childhood very well, so, all the 85 texts (in original, Lithuanian
language) and 7 melodies in his very first Lithuanian folk songs’
collection were very typical ones. And it was also published the very
important his article about the peculiarities of Lithuanian folk songs here
[69]. The tightness between texts and melodies, poetic symbols,
versification, rhythmic formulas are described here. L. Rėza collection
became very known in Poland, Russia, Czech, etc. It was translated into
some other European languages [20], and became as the first textbook to
study the Lithuanian folk songs for all the 19th century. Lithuania-Major
situation was quite another. The very important institution for all the

2

In 1795 all the Lithuanian State was divided by two Empires: Tsar Russian and German
ones. The bigger half of our ethnic lands (Vilnius, Kaunas, etc. districts) was taken by Russia,
and they were called as Lithuania-Major, and the second (Karaliaučius [Königsberg] and
Klaipėda region near the Baltic seacoast) was occupied by German empire, and was cold as
Lithuania-Minor. This geographical and ethnological terminology was used till 1918, when
Independent Republic of Lithuania was declared once more.
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culture and science life there was the Vilnius University.3 Together with
Lithuanian language literature and poetry, the folklore actualities
became as very important in the beginning of 19 th century here. So, we
have to speak about the publication of Simonas Stanevičius
(Stanewicze) Lithuanian folk songs collection in Vilnius, 1829 [87]. All
the 30 melodies from this collection were published in Riga, 4 years
later [88]. This collection was the first one, published in LithuaniaMajor. Simonas Stanevičius made strong selection of the folk songs
from Žemaitija ethnic localities (north-west Lithuania). And we have to
note the very first our unique “sutartinė” publication in this collection.
During the 19th century over 10 individual collections were
published both in Lithuania-Minor and Lithuania-Major. And we know
over 50 more or less actual scientific research articles from those times.
The research studies there were based on:
1. Researches on folk songs’ poetic texts. It was very important
and typical to show the unique poetry of Lithuanian language, using our
folk songsʼ texts. They were used even in dictionaries, vocabularies, and
all the other sorts of linguistic studies, etc. (see F. Kurshat 1876 [48],
etc.). Great attention was given for the very deep poetic symbols and
their senses here.
2. Researches on folk songs’ melodic lines: Romantic style
researches, stressing the “strange”, “not understandable” (from the
classical music point of view) melodic modes and lines. Attention was
also given for the tight connections between melodic lines and poetic
texts here (See F. Gothold 1847 [38], etc.). We have to note, that all the
collectors and researchers of Lithuanian folk songs were poetry (not
music!) people in 19th century, as a rule. So, they were not able to study
melodies enough high professional way. Clear rhythmic formulas and
melodic lines were not described by them at all.
3. Researches on traditional folk music instruments:
Construction, tuning and modes (mainly). The great attention was given
to define the “kanklės” local modes from clear Major and Minor system
well-known in general musicology (see F. Gothold 1847 [38]).
4. Fragmentary notes about traditional dances. We know not so
much traditional choreology researches in 19th century after T. Lepner
3

University of Vilnius was founded in 1579. As we already told, after the Tsar Russia
occupation in 1795 and quite strong Lithuanian peasants movement for national independency
from the beginning of 19th century in all the Lithuania-Major, University of Vilnius was closed
by Russian Tsar government in 1832 and reopened in Independent Lithuania only (1919).

49

publications with the pictures of dancing Prussian people from 1744
[51].
In the second part of 19th century some scientific organisations
started their activities to collect and to research local traditional culture.
The Northwest Section of Russian Geographical Society (since 1867
till 1915) was the most known in this field in Lithuania-Major. Such
Geographical Societies were founded in all the main European countries
during 19th century. As far as we know, such ones started their activities
in 1821 (France), 1828 (Germany and Italy), 1830 (England), 1845
(Russia), etc. Northwest section of Russian Geographical Society was
founded on February 26, 1867 in Vilnius. There were 7 sections: for
Physical Geography, Mathematic Geography, Statistics, Ethnography,
Archaeology, Archaeography and History, but the most active there
were 3 ones: for Statistics, both Geographies and Ethnography. The
main aims of all the Society were “to collect, to research and to
propagate the geographic, ethnographic and statistic materials in Russia
and abroad” [91, 34]. The main goals of the Section (among the others,
of course) were „…to collect and to take care for all the old manuscripts,
ethnographic objects, to help for the local people to collect all the sorts
of ethnographic and historic materials, to arrange scientific ethnographic
fieldworks, to consult on all the actual questions everybody, who is
interested in scientific collaboration here” [91, 34–35]. The most actual
ethnographical research studies and other information we can find in the
Monographies, Ethnographical and Statistic Reports, and other
periodical Writings of that Section. The full Bibliographical Lists of all
the Section printings were published here as well in very right time.
There were published 31 scientific articles about Lithuanian
ethnography, verbal and musical folklore in Writings of this Section till
1915. All of them were written in Russian language, and still are waiting
to be translated to Lithuanian language at present time. The most famous
names here were N. Čiurkin, J. Romanov, I. Serbov, etc. [91, 47–48].
The folklore fieldworks were held in Vilnius and in a number of other
districts, such as Trakai, Švenčionys, Ašmena, Vileika, Dysna, Lyda.
The materials were prepared for printed publications. The phonograph
was also used to make the sound recordings from 1910 to 1912 [91, 48].
It was nice beginning of Lithuanian folklore studies in very hard
historical conditions. Unfortunately, the main part of those recordings
was lost during the First and Second War times.
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We have not to forget one more historical fact. In 1864 Lithuanian
language, schools, all writings and even newspapers were prohibited by
Russian Tsar Government for 40 years at all. It was made because of
strong Russification policy here. The Lithuanian language became free
in 1904 only. And in 1907 the other actual for us society – Lithuanian
Science Society (since 1907 till 1940) started its activities in Vilnius and
Kaunas some parallel way with the mentioned above Northwest section
of Russian Geographical Society. The scientific research forms (also
among very other scientific actualities) there were also collecting and
researching of our folklore and ethnography. And folklore archives soon
were filled with a great number of items here. In 1938 there were
collected about 16.300 folk songs, almost 4.000 items of verbal folklore
(folk fairy-tales, stories, legends, etc.), over 32.000 of small verbal
folklore items (riddles, proverbs, sayings), almost 19.000 items of folk
games, lots, and even so called „sorcery” and „witchcraft” descriptions
[94, 556]. The main personalities here were our famous writers and
scientists Jonas Basanavičius, Juozas Balčikonis, Silvestras Baltramaitis
and many others. The things looked like well here, but 1940-ies came,
and we were faced with our new occupation period: Lithuania as a part
of Soviet Union. Anyway – we were lucky – all the folklore properties at
the archives of Lithuanian Science Society were not lost. They were
given to Soviet Lithuania Science Institutions, and are saved at present
time as well.
Coming quite close to our Soviet 1940-ies I'd like to introduce one
more Folklore Research Institution in Lithuania. I mean Lithuanian
Folklore Archives, Vytautas Magnus University in Kaunas (since
1935 till 1939). Why in Kaunas, and not in Vilnius?
It is also important to remind everybody the historical fate of our
state capital Vilnius. Vilnius district was occupied by Poland from 1919
to 1939, and the Capital of Lithuania State was Kaunas, the second our
town. So, all the science and culture institutions were moved and
concentrated in Kaunas.
Lithuanian Folklore Archives belonged to Ministry of Education in
Lithuania. It was the first specialised institution for folklore collection
and research studies. In 1939 it has had about 400.000 Lithuanian
folklore items. Among them there were about 7.000 phonograph sound
recordings of our folk songs, round-games, folk dances. It was great
property and nice materials for the folklore research studies. And they
were made here in nice quality and quantity. During 5 years were
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published 7 volumes of “Folklore Studies” [93], of course, in Lithuanian
language, about 700 pages each one.
The head of this Archive was Dr. J. Balys (1909-2011 in USA).
Other main personalities there were J. Čiurlionytė, J. Jurga and
Z. Slaviūnas – all the founders and the main figures of our 20 th century
Lithuanian Ethnomusicology School. And all the main scientific works
on ethnomusicology were written by them and their students in Kaunas.
We have over 200 items of scientific articles, over 20 monographies and
almost 50 nice Lithuanian folklore collections, prepared and written
using the folklore materials of Lithuanian Folklore Archives, Vytautas
Magnus University of Kaunas until 1940 in Lithuania and abroad.
Giving the summary of the main scientific directions and fields of
individual and collective researches, including all their contacts with
other scientific societies, archives, folklore and professional music
organizations and institutions.
The Lithuanian folk songs research activities till 1940 were
concentrated on:
1. Poetic symbols, their meanings and sources.
2. Parallels in the poetry of Lithuanian folk songs in
neighbouring countries and cultures.
3. All the main peculiarities of melodic lines here: (a) one and
two voices songs; (b) their rhythmic formulas, (c) harmony and
polyphony structures, (d) melodic intonations, modes, and (e) couplet
forms.
4. The first steps in creation of early terminological system.
The folk song research situation in Soviet Lithuania (1940–1990)
has its own, specific history. Great changes in all our culture and social
life were quite unexpected for a great number of all of us, and for our
science people, including musical folklore researchers. So, we also have
to divide our review into two parts – Soviet Lithuania and Lithuanians in
emigration.
The richest our Lithuanian Folklore Archives were at Vytautas
Magnus University in Kaunas (about 400.000 Lithuanian folklore items
in manuscripts and about 7.000 sound recordings in 1939). The head of
those Archives Dr. Jonas Balys left Lithuania in 1940. He was lucky to
do it in time. This way he was not sent to Siberia, as it has happened
with a great number of his colleagues, intelligentsia people, and reached
Germany and (finally) United States. He took a great number of folklore
recordings from Archives in Kaunas. This way those materials were
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saved and also reached USA. His life, as the life of all ordinary
emigrants in America was not easy. After some time J. Balys was very
glad to start his scientific work together with famous American folklore
researcher Smith Thompson, at University of Indiana since 1948. Dr.
J. Balys started to collect and to record the Lithuanian folk songs from
our emigrants in America since 1949. In 1952, during 3 years period his
personal collection of our folk songs in phonograph recordings was over
70 hours in time [100, 4–5]. Those materials were published in the
editions of „The Treasure-House of Lithuanian Folklore” (11 volumes,
published in America in 1951-1989) [100, 4]. During half a century he
prepared and published in some German, English and American editing
companies over 20 very important for our ethnomusicology folklore
materials and research studies, monographs. Dr. J. Balys published in
sum total 34 books and over 600 scientific articles on Lithuanian
folklore studies and ethnomusicology in all his life, before 1940 in
Lithuania, and after it in America [100, 4]. They were not known for us
in Soviet Lithuania. And just right now, since 1990-ies, we are able to
get back the possibility to find and to read all those materials. We are
also able to understand, in what level important for our folk songs’
research history is Dr. J. Balys now. He wasn’t alone in our Emigration
folklore research studies during Soviet times. We can name over 50
more or less important personalities in this field here.
Anyway, let's come back to 1940-ies in Soviet Lithuania. A
number of our musical folklore publications and research studies were
published since 1950-ies. Anyway, we have had to be very careful to
research our real, ancient folk songs since the beginning of the Soviet
times. It was not prohibited to research them at all, but it was not easy to
stay as independent, not influenced researcher of our folklore, especially
in the poetry studies, semantic of symbols here, etc. It was impossible to
research any religious folklore. We were allowed to quote our folk songs
about Hitler and Germans, but never about Stalin or other songs with
any questionable or negative texts concerning Soviet State and ideology.
Our researchers have had to add some special chapters about “positive
features of Soviet period folk songs”, and only this way it was possible
to publish some other materials about any pre-Soviet folklore features. It
was very clear in the folklore research publications in 1950 - 1965
mainly [52; 92]. This terrible control became not so strong since 1970ies, but we felt it more or less till the 1985, when Gorbatchow came with
his „perestroika” policy.

53

The main fields of our folk songs research in Soviet times (19401990) were the following ones:
- Studies to show the originality and general importance of our
folk songs in all the music and history sciences in Lithuania. It was very
important in 1950-ies – 1960-ies (see: L. Sauka, 1970) [71].
- Historiography of our folk songs research studies. They were
not full and free studies, but they were very important to show the
attention for our songs since the 16th century and later (see:
J. Čiurlionytė, 1969) [29].
- Poetry studies in the poetic texts of our folk songs and the
connections between poetry and melodic lines here. Those studies
were started by J. Čiurlionytė mainly in 1938 [25] and were continued
by her till 1970-ies [30].
- Genre studies. Full system of our folk songs genres was created
(Prof. J. Čiurlionytė mainly). There were described ritual (calendar,
wedding, etc.) and non-ritual (working, family, children's, youth and
love, feasting, war and historical, literary, humorous songs, traditional
ballads, laments, „sutartinės”, etc.) in 1955-1969 by J. Čiurlionytė [26;
31] and Z. Slaviūnas [74].
- Studies on the modes, keys and structures of melodic
intonations in the melodic lines of our folk songs, made by
J. Čiurlionytė [28], G. Četkauskaitė [22] and L. Burkšaitienė [18] in the
years 1965 – 1990 mainly.
- Variability and stability studies in melodic lines
(G. Četkauskaitė) in 1960-1981 and later [23].
- Rhythmic structure studies in the melodic lines of Lithuanian
folk songs, by J. Čiurlionytė mainly, in 1960 - 1970 [32].
- Versification studies. The prosody in poetic texts, melodic
shapes and forms in our folk songs. See studies, published by
J. Čiurlionytė [33] and L. Sauka [72] in 1965 – 1980.
- Regional studies. Specific features in the songs of all the main
our ethnographic regions were described in the poetic texts (dialects and
sub-dialects) and melodies here. The main results belong to our wellknown researchers J. Čiurlionytė [34], G. Četkauskaitė [21],
L. Burkšaitienė and D. Krištopaitė [19] in 1970 - 1990.
There were actual research studies on traditional instrumental
folk music by S. Paliulis [59] and M. Baltrėnienė [7; 8] as well on
ethnochoreology by K. Poškaitis [62] in 1955 – 1980.
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Since 1991 (Independent Lithuania) all the mentioned above
research fields are actual for us as well. And the following new ones are
also popular:
- Studies on the modes, keys and structures of melodic
intonations were continued by R. Sliužinskas. The problem of
anhemitonic (pentatonic) and diatonic scales was analysed here [80].
- Traditional Roman Catholic and Lutheran psalms in our local
folklore traditions by A. Motuzas [54; 55], R. Sliužinskas [1; 83; 84].
- Relationships between traditional and professional music,
investigated by R. Sliužinskas [85]. Those themes were touched in
Soviet times, but they were not objective because of Soviet ideology.
- Contemporary developments and experiments in traditional
musical folklore (neo-folklorism, World-music, etc.), researched last
time by A. Žičkienė [99] and R. Ambrazevičius [2].
- Comparative studies of Lithuanian and neighbouring folk
songs and other folklore (Ukrainian, Belorussian, Polish, etc.) [82; 86].
- Studies of traditional folklore of national minorities in
Lithuania – Polish (R. Sliužinskas [81]), Russian (J. Novikovas,
R. Trimakas [58]), Latvian (L. Kudirkienė, I. Anelauskienė [47]),
Karaite (K. Firkavičiūtė [36]), Jewish (Ž. Ramoškaitė [65]), etc.
- Computer aided research on Lithuanian ethnomusicology
(R. Ambrazevičius, R. Budrys, I. Višnevska [3]), etc.
- Study of West-European, American (etc.) ethnomusicology,
its history, methods and methodology (R. Astrauskas, R. Sliužinskas
[77; 79], etc.).
- New contacts in all the ethnomusicology with world-wide
scientific research institutions (ICTM, ESEM, SIEF, etc.), especially in
comparative terminology, definitions and regional musical folklore
studies, etc.
The earlier started research directions also are enriched and
prolonged in contemporary times. Let’s give information about the most
important ones. Genre studies were continued by L. Petrošienė (Shrove
Tuesday Calendar ritual folklore) [50] and by R. Balsys (Fishermen
songs from Lithuania-Minor) [6]). Regional studies were also
investigated by L. Petrošienė (Folk songs from Lithuania Minor and
historical Klaipėda region [61]). Investigations of Sutartinės and other
polyphonic singing traditions – by D. Račiūnaitė-Vyčinienė [63; 64; 97]
and A. Nakienė [56]. Traditional instrumental folk music – by
A. Vyžintas [60] and R. Šimonytė-Žarskienė [90] (skudučiai in
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European context), R. Apanavičius (traditional kanklės, etc.) [4; 5],
G. Kirdienė (traditional fiddling) [44; 45]. Ethnochoreology – by
D. Urbanavičienė [95; 96].
The Lithuanian folk songs research in contemporary Lithuania uses
all the best scientific experience from all the past, including the positive
results from the Soviet period times in 1950 – 1990. We are very glad to
continue our capital and the most important series of our folk songs and
their research editions, such as:
- „Lietuvių liaudies dainynas” („Selection of Lithuanian Folk
Songs”), started in 1980. Last time we have 23 volumes, and have a
hope to publish over 30 of them.
- „Tautosakos darbai” („Folklore Studies”), 1-7 volumes in 19351940, and also over 50 new (volumes 8-58) ones in 1992-2019 (to be
continued)
A number of articles on Lithuanian ethnomusicology are published
on our periodical „Liaudies kultūra” („Folk Culture”), started in 1986, 6
volumes per annum, 184 volumes up to 2019, renamed as „Būdas”
(„The Way”) since 2019 (to be continued).
All the news, presented here about the Lithuanian gives us the
hope for nice perspective in Lithuanian folk songs’ research studies in
all the future. Our ethnomusicologists use to take part at international
folklore conferences at ICTM, ESEM, IBC, SIEF, etc. international
folklore research institutions. We are glad to start with our conferences
in touch with such European and World-wide organisations in Vilnius,
Klaipėda as well last time4. We have many plans, many hopes, and one
of the most important our hope is to create and to enlarge productive
scientific collaboration with our colleagues in all the Europe.
Conclusions. Coming to the final conclusions. I would like to
stress the following points:
1. Lithuanian ethnomusicology historically may be presented as
quite closed system of internal musical folklore studies in defined
Lithuanian ethnic regions and in Lithuania in general. Right now we
have very new situation with open cultural and intercultural contacts
between neighbouring and even far-away located states and cultures. So,
international comparative musical folklore studies are very important
Such as: International Conferences “Genre and Style in Traditional Folklore”,
Department of Ethnomusicology, Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius,
December 4-5, 1996; “Musical Folklore and Ritual” Department of Ethnomusicology,
Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, December 11-12, 1997; “Music around
Baltic: Past and Present”, Institute of Musicology, University of Klaipėda, April 23, 1998; etc.
4
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here, possibly as a part of Cultural Anthropology or Musical
Anthropology (terms, staying in use in USA).
2. We have to fulfil the knowledge about Western
ethnomusicology in Lithuania. I mean wide historical and regional
(geographic) frames in the contacts with West European and American
(etc.) ethnomusicological schools, concepts and theories. This way we
will be able to find the real place to put somewhere the Lithuanian
ethnomusicology in the worldwide context of this science.
3. It is important to develop scientific studies of Lithuanian
ethnomusicology at present in two main directions. The first direction is
to continue deep and complex studies of our local and regional
Lithuanian musical folklore. The second direction is to look for contacts
in interdisciplinary studies. We will be able to understand the motivation
of particular our musical folklore forms, connecting our knowledge with
linguists, historians, archaeologists, etc. And, of course, we have not to
forget, that ethnomusicology is a part of musicology in general. So, we
have to be well educated in theory and history of music, both traditional
and professional ones.
4. Important is the situation of both musicological and
ethnomusicological education at our high schools – universities and
especially at Lithuanian Academy of Music, where the only Department
of Ethnomusicology acts with baccalaureates and magister level studies.
And we need new, young personalities as PhD, doctors of
ethnomusicology, ready both for Lithuanian and world-wide
ethnomusicological science works, new and new comparative
discoveries there.
Research perspectives might be defined as systematic and
continuous work in Lithuanian ethnomusicology in the turns of
centuries, in transmission of all positive achievements and experiences
from aged generation of our ethnomusicology scientists to the newly
educated young ones.
References:
1. Sliužinskas, R. (2019). Texts of Lutheran psalms on tombstones of historical
cemeteries of Klaipeda region: an example of a multicultural and bilingual folk
tradition. Muzykal'nyj zhurnal Evropejskogo Severa, 1 (17), 26–47 [in Russian].
2. Ambrazevičius, R. (1997). Etninės muzikos notacija ir transkripcija. Vilnius
[in Lithuanian].
3. Ambrazevičius, R.; Budrys, R.; Višnevska, I. (2015). Scales in Lithuanian traditional
music: Acoustics, cognition, and contexts. Kaunas [in English].

57

4. Apanavičius, R., etc. (1994). Senosios kanklės ir kankliavimas. Vilnius
[in Lithuanian].
5. Apanavičius, R. (2001). Etninė muzika. Teorijos klausimai. Kaunas [in Lithuanian].
6. Balsys, R. (2003). Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Klaipėda [in Lithuanian].
7. Baltrėnienė, M. (1972). Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. Vilnius
[in Lithuanian].
8. Baltrėnienė, M. (1980). Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. D. I–II. Vilnius
[in Lithuanian].
9. Baltrėnienė, M.; Apanavičius, R. (1991). Lietuvių liaudies muzikos instrumentai
Vilnius [in Lithuanian].
10. Bartsch, Ch. (1886, 1889). Dainu balsai. Melodien Litauischer Volkslieder,
Vols. I–II, Heidelberg [in German].
11. Bartschas, Ch. (2000). Dainų balsai. Parengė J. Čiurlionytė, L. Burkšaitienė,
V. Daniliauskienė. Vilnius [in Lithuanian].
12. Biržiška, M. (1919). Lietuvių dainų literatūros istorija. Kn. 1. Vilnius
[in Lithuanian].
13. Biržiška, M. (1920). Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. Vilnius
[in Lithuanian].
14. Brazys, T. (1920). Apie tautines lietuvių gaidas (melodijas). Tilžė [in Lithuanian].
15. Brazys, T. (1920a). Giedojimų mokykla. Vadovėlis chorų dirigentams… Tilžė
[in Lithuanian].
16. Brazys, T. (1920b). Muzikos teorija. Pagrindiniams muzikos dėsniams… Pirmas
leidimas. Kaunas–Vilnius [in Lithuanian].
17. Bretkūnas, J. (1580). Biblija (manuscript) [in Lithuanian].
18. Burkšaitienė, L. (1990). Aukštaičių liaudies dainų melodijos. In: Burkšaitienė, L.;
Krištopaitė, D. (1990). Aukštaičių melodijos. Vilnius, P. 13–32 [in Lithuanian].
19. Burkšaitienė, L.; Krištopaitė, D. (1990). Aukštaičių melodijos. Vilnius
[in Lithuanian].
20. Čelakowsky, Fr. (1827). Litewské Narodni Pisne z puwodniho gazyka dle sebranj
D-ra L. Rhesy... W Praze [in Czech]
21. Četkauskaitė, G. (1981). Dzūkų melodijos. Vilnius [in Lithuanian].
22. Četkauskaitė, G. (1981a). Dainų melodijų derminių struktūrų ir jų garsaeilių
sistematika. In: Četkauskaitė, G. (1981). Dzūkų melodijos. Vilnius, P. 473–474
[in Lithuanian].
23. Četkauskaitė, G. (1981b). Dzūkų dainų melodijų variantiškumo ir invariantiškumo
dėsningumai. In: Četkauskaitė, G. (1981). Dzūkų melodijos. Vilnius, P. 13–53
[in Lithuanian].
24. Četkauskaitė, G. (1998). Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologija. Vilnius
[in Lithuanian].
25. Čiurlionytė, J. (1938). Lietuvių liaudies melodijos. Tautosakos darbai, T. 5. Kaunas
[in Lithuanian].
26. Čiurlionytė, J. (1955). Lietuvių liaudies dainos. Vilnius [in Lithuanian].
27. Čiurlionytė, J. (1969). Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius
[in Lithuanian].
28. Čiurlionytė, J. (1969a). Derminė-intonacinė melodijų sandara. In: Čiurlionytė, J.
(1969). Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, P. 193–239 [in Lithuanian].
29. Čiurlionytė, J. (1969b). Lietuvių liaudies dainų rinkimo, tyrinėjimo ir leidimo
istorinė apžvalga. In: Čiurlionytė, J. (1969). Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai.
Vilnius, P. 7–69 [in Lithuanian].

58

30. Čiurlionytė, J. (1969c). Lietuvių liaudies dainų pagrindiniai poetiniai vaizdai.
In: Čiurlionytė, J. (1969). Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, P. 70–78
[in Lithuanian].
31. Čiurlionytė, J. (1969d). Dainų žanrai. In: Čiurlionytė, J. (1969). Lietuvių liaudies
dainų melodikos bruožai. Vilnius, P. 79–192 [in Lithuanian].
32. Čiurlionytė, J. (1969e). Lietuvių liaudies dainų ritmikos savybės. In: Čiurlionytė, J.
(1969). Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, P. 240–254 [in Lithuanian].
33. Čiurlionytė, J. (1969f). Lietuvių liaudies dainų formos sandara. In: Čiurlionytė, J.
(1969). Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, P. 193–254 [in Lithuanian].
34. Čiurlionytė, J. (1969g). Lietuvos etnografinių sričių melodijų stilistinės savybės.
In: Čiurlionytė, J. (1969). Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius,
P. 289–317 [in Lithuanian].
35. Čiurlionytė, J. (1999). Lietuvių liaudies melodijos. Antrasis leidimas. Parengė
L. Burkšaitienė ir V. Daniliauskienė. Vilnius [in Lithuanian].
36. Firkavičiūtė, K. (1992). Iš karaimų apeiginės tautosakos. In: Tautosakos darbai,
Vol. 1 (8). Vilnius, P. 239–248 [in Lithuanian].
37. Gerulis, G.; Müller-Blattau, J. (1935-1936). Eine Litauische Melodie von 1634.
Estratto da „Studii Balticiˮ, Vol. V. Roma, Instituto per l’Europa orientale,
MCMXXXVI [in German].
38. Gothold, F. (1847). Über die Kanklys und die Volksmelodien der Litthauer.
In: Neue Preussische Provinzialblätter, Vol. 4. Königsberg [in German].
39. Guagnini, A. (1578). Sarmatiae Europeae descriptio. Krakow [in Latin].
40. Juszkiewicz, A. (1900). Melodje ludowe litewskie, zebrane przez księdza
Antoniego Juszkiewicza... Częsc I. Krakow [in Polish].
41. Juškeviče, A. (1880–1882). Lietuviškos dajnos… Kn. 1–3. Kazan [in Lithuanian].
42. Juškeviče, A. (1880). Svotbinė rėda velunyčiu lietuviu… Kazan [in Lithuanian].
43. Juškeviče, A. (1883). Lietuviškos svotbinės dajnos, užrašytos… Kn. 1–2. Petropylė
[in Lithuanian].
44. Kirdienė, G. (2000). Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius
[in Lithuanian].
45. Kirdienė, G. (2009). Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika. Vilnius
[in Lithuanian].
46. Krupoves, M. (1999). Lenkų liaudies dainos Lietuvoje. In: Tautosakos darbai,
Vol. 10 (17). Vilnius, P. 217–232 [in Lithuanian].
47. Kudirkienė, L; Anelauskienė, I. (1996). Mūsų namų latviška tautosaka.
In: Tautosakos darbai, Vol. 5 (12). Vilnius, P. 220–229 [in Lithuanian].
48. Kurschat, F. (1876). Grammatic der Litthauischen Sprache. Halle [in German].
49. Lasickis, J. (1580). Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus.
Vilnius [in Lithuanian].
50. Laurinavičiūtė-Petrošienė, L. (2015). Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos.
Klaipėda [in Lithuanian].
51. Lepner, T. (1744). Der Preusche Littauer. Danzig [in German].
52. Lietuvių tautosaka (1954). Lietuvių tautosaka po Didžiosios Spalio Socialistinės
Revoliucijos. In: Lietuvių tautosakos rinktinė. Vilnius, P. 433–500 [in Lithuanian].
53. Mannhardt, W. (1936). Letto-Preußische Götterlehre. Riga [in German].
54. Motuzas, A. (1993). Žemaičių Kalvarijos kalnai. Šermeninės giesmės. Telšiai
[in Lithuanian].
55. Motuzas, A. (2003). Lietuvos Kalvarijų kryžiaus kelių istorija. Apeiginiai papročiai
ir muzika. Kaunas [in Lithuanian].

59

56. Nakienė, A. (2016). Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: lietuvių
muzikos kaita XX–XXI amžiuje. Vilnius [in Lithuanian].
57. Nesselmann, G. H. (1853). Litauische Volkslieder… Berlin [in German].
58. Novikovas, J.; Trimakas, R. (1997). In: Tautosakos darbai, Vol. 6-7 (13-14),
Vilnius, P. 267–287 [in Lithuanian].
59. Paliulis, S. (1959). Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Vilnius [in Lithuanian].
60. Paliulis, S. (2002). Skudučių ir sutartinių keliais. Sud. A. Vyžintas. Vilnius
[in Lithuanian].
61. Petrošienė, L. (2007). Lietuvininkų etninė muzika: tapatumo problemos. Klaipėda
[in Lithuanian].
62. Poškaitis, K. (1956). Šokio aprašymas. Vilnius [in Lithuanian].
63. Račiūnaitė–Vyčinienė, D. (2000). Sutartinių atlikimo tradicijos. Vilnius
[in Lithuanian].
64. Račiūnaitė–Vyčinienė, D. (2002). Sutartinės. Lithuanian Polyphonic Songs. Vilnius
[in English].
65. Ramoškaitė, Ž. (1997). Trys žydų dainos, užrašytos Telšiuose. In: Tautosakos
darbai, Vol. 6-7 (13-14). Vilnius, P. 263–266 [in Lithuanian].
66. Ramoškaitė, Ž. (2003). Dainos tapatybė ir kaita moderniojoje kultūroje.
In: Tautosakos darbai, vol. 18 (25), P. 56–62. Vilnius [in Lithuanian].
67. Rėza, L. (1958). Lietuvių liaudies dainos. T. 1. Vilnius [in Lithuanian].
68. Rhesa, L. (1825). Dainos oder Litauische Volkslieder. Vol. 1. Königsberg; Berlin
[in German].
69. Rhesa, L. (1825a). Betrachtung über litthauischen Volkslieder. In: Rhesa, L. (1825).
Dainos oder Litauische Volkslieder. Vol. 1. Königsberg; Berlin [in German].
70. Sabaliauskas, A. (1911). Apie žiemių–rytiečių tautinę muziką ir muzikos
instrumentus. Vilnius [in Lithuanian].
71. Sauka, D. (1970). Tautosakos savitumas ir vertė. Vilnius [in Lithuanian].
72. Sauka, L. (1978). Lietuvių liaudies dainų eilėdara. Vilnius [in Lithuanian].
73. Schütz, C. (1769). Rerum prussicarum historia. Gedani [in Latin].
74. Slaviūnas, Z. (1958–1959). Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos.
T. 1–3. Vilnius [in Lithuanian].
75. Sliužinskas, R. (1995). Mažosios Lietuvos krašto ir Veliuonos apylinkių liaudies
dainų sąsajos. Lietuvininkų žodis. Kaunas, p. 413–419 [in Lithuanian].
76. Sliužinskas, R. (1996). Etnomuzikologijos mokslo raida Vakarų šalyse. In: Muzikos
memo idėjos kelias. Klaipėda, P. 6–9 [in Lithuanian].
77. Sliužinskas, R. (1996a). Stiliaus ir žanro samprata Vakarų šalių etnomuzikologijoje.
In: Žanras ir stilius. Vilnius, LMTA, P. 6–7 [in Lithuanian].
78. Sliužinskas, R. (1997). M. Mažvydo amžininkai ir lietuvių muzikinės
folkloristikos ištakos. In: M. Mažvydas. Pirmoji lietuviškoji knyga. Klaipėda, p. 77–82
[in Lithuanian].
79. Sliužinskas, R. (2001). Vakarų šalių etnomuzikologijos terminija: stiliaus ir žanro
sampratos. In: Vakarų Lietuvos muzika, Kn. 1. Klaipėda, P. 36–41 [in Lithuanian].
80. Sliužinskas, R. (2003). Anhemitonika lietuvių liaudies dainų melodikoje. Vilnius
[in Lithuanian].
81. Sliužinskas, R. (2004). Pietryčių Lietuvos lenkų liaudies dainos. Tautinių mažumų
tautosaka. In: Tautosakos darbai, Nr. 20 (27), Vilnius, P. 237–263 [in Lithuanian].
82. Sliužinskas, R. (2006). Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos. Klaipėda
[in Lithuanian].
83. Sliužinskas, R. (2006a). Lutheran Hymn Singing of the Klaipėda Region Tradition
and its Interaction with Lithuanian Folk Singing Style. In: Spiritual Folk Singing.

60

Nordic and Baltic Protestant Traditions. Edited by Kirsten Sass Bak and Svend Nielsen.
Forlaget Kragen, Denmark, P. 67-84 [in English].
84. Sliužinskas, R. (2008). Litauische Verse aus lutherischen Kirchenliedern auf
Grabmälern im Memelland. In: Das kulturelle und konfessionelle Erbe des
Memellandes. Annaberger Annalen. Über Litauen und Deutsch-Litauische
Beziehungen, Nr. 16, Bonn–Lampertheim, P. 92–123 [in German].
85. Sliužinskas, R. (2009). Tradicijos ir muzikos sampratų santykis: metodologinės
problemos. In: Tradicija ir dabartis. T. 4. Klaipėda, p. 64–70 [in Lithuanian].
86. Sliužinskas, R. (2017). Baltų ir slavų liaudies dainų sąsajos: „Sėskis, sesute, sėskis,
jaunoji“. In: Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity, T. 12. Klaipėda, P. 31–60
[in Lithuanian].
87. Stanewicze, S. (1829). Daynas Žemaicziu surynktas yr iszdutas… Wylniuje
[in Lithuanian].
88. Stanewicze, S. (1833). Pažimes žemaytyszkas gaydas pridietynas pry Daynu
Žemaycziu... Rigoj [in Lithuanian].
89. Stryjkowski, M. (1582). Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i Wszystkiej Rusi.
Königsberg [in Polish].
90. Šimonytė–Žarskienė, R. (2003). Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. Vilnius
[in Lithuanian].
91. Tamulevičienė E. (1979). Rusijos Geografų draugijos Šiaurės Vakarų krašto skyrius
(1867–1915). In: Mokslo draugijos Lietuvoje. Vilnius [in Lithuanian].
92. Tarybinė tautosaka (1963). In: Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius, P. 437–462
[in Lithuanian].
93. Tautosakos darbai (1935–1940). T. 1–7. Kaunas [in Lithuanian].
94. Tyla, A. (1986). Lietuvių mokslo draugija. In: Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vol. 2.
Vilnius [in Lithuanian].
95. Urbanavičienė, D. (2000). Lietuvių apeiginė choreografija. Vilnius [in Lithuanian].
96. Urbanavičienė, D. (2009). Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės. Vilnius
[in Lithuanian].
97. Vyčinienė, D. (2018) Sutartinių audos. Vilnius [in Lithuanian].
98. Žičkienė, A. (2018). Dar kartą apie Bridžiaus Gedkanto įrašą XVII a. atminimų
albume: kontekstų studija. Once more about Friedrich Getkant’s Entry in the 17th
C. Friendship Album: Study of Contexts. In: Lietuvos Muzikologija, T. 19, Vilnius,
p. 161–174 [in Lithuanian].
99. Žičkienė, A. (2019). Savaiminė daina. Nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės
reikšmės, globali raiška. Vilnius [in Lithuanian].
100. 1994-ųjų (1995). 1994-ųjų Jono Basanavičiaus premija – etnologui daktarui Jonui
Baliui. In: Liaudies kultūra, Nr. 2. [in Lithuanian].

61

UDC 788.6
DOI 10.33287/222005
Hromchenko Valerii,
PhD., Associate Professor,
Vice-rector of scientific work
M. Glinka Dnepropetrovsk Academy of Music
tel. (097) 470 - 23 10
e-mail: gromchencko.valeriy@gmail.com
Gorban Andriy,
Master of the Department of „Orchestral
Instrumentsˮ
M. Glinka Dnepropetrovsk Academy of Music
tel. (097) 145 - 12 01
e-mail: clarinet-and-sax@ukr.net
PERFORMANCE-STYLE FEATURES
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FOR CLARINET AND ORCHESTRA BY L. SPOHR
The purpose of this scientific investigation is the disclosure of the
creative phenomenon of German composer L. Spohr in wind
contemporary academic music and performing art by identifying the
most characteristic performance and the stylistic peculiarities of creator
that is instrumentally artistic speech. The material of this study is the
well-known Concerto № 3 for Clarinet with symphonic orchestra by
L. Spohr. The methods of this scientific intelligence are in the
application of general scientific approaches to the study of a particular
topic. The historical method is used to highlight the place of clarinet
masterpieces and, in particular, Concert № 3, in the palette of the artistʼs
creative achievements. The comparative method creates the possibility
of comparing a number of clarinet means of expression with the artistic
potential of string-bow performance. The sequence of presentation of
the material is determined by the action of the structural-analytical
method. Methods of observation and generalization are of practical
importance. The scientific novelty of this specialized disquisition is due
to the insufficient study of the clarinet works of L. Spohr in the light of
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modern musicological thought. Conclusions. The distinctiveness of
L. Spohrʼs performance- stylistic peculiaritics of instrumental speech in
clarinet Concerto № 3 for clarinet and orchestra is marked, first of all,
by the use of various types of virtuosity (shallow, combined, large
virtuosity), the performance of various types of melismatics both in slow
and melodic ways, the use of high and ultra-high sound registers of the
instrument (note to the fourth octave), which, we emphasize, comes
from the violin academic artistic and creative activity of L. Spohr and, in
general, and of high performing skill as a virtuoso violinist.
The key words: L. Spohr, Concerto, clarinet, orchestra,
performance, virtuosity, creativity.
Громченко
Валерій
Васильович,
кандидат
мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
Горбань Андрій Володимирович, магістрант кафедри
„Оркестрові інструментиˮ Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки
Виконавсько-стильові особливості Концерту № 3 для
кларнета з оркестром Л. Шпора
Мета статті – розкриття творчого феномену знаного
німецького композитора, скрипаля, викладача Л. Шпора у
сучасному духовому академічному музично-виконавському
мистецтві, шляхом виявлення найбільш характерних, оригінальносвоєрідних
виконавсько-стильових
особливостей
інструментального
мовлення
композитора.
Матеріалом
дослідження постає Концерт № 3 для кларнета з оркестром
Л. Шпора. Методи пропонованої наукової розвідки полягають у
застосуванні загальнонаукових підходів до вивчення означеної
теми. Використовується історичний метод, за допомогою якого
висвітлюється місце кларнетових шедеврів та, зокрема Концерту
№ 3, у палітрі творчого доробку митця. Порівняльний метод
утворює можливість співставлення низки кларнетових засобів
виразності з художнім потенціалом академічного струнносмичкового виконавства. Послідовність викладення матеріалу
зумовлюється дією структурно-аналітичного методу. Практичного
значення у роботі набувають методи спостереження та
узагальнення. Наукова новизна дослідження зумовлюється
недостатньою вивченістю кларнетових творів Л. Шпора у світлі
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сучасної музикознавчої думки, наголосимо, як у призмі
вітчизняної, так і в лоні зарубіжної дослідницько-наукової сфери.
Висновки. Яскраво-оригінальна самобутність виконавськостильових особливостей інструментального мовлення Л. Шпора у
Концерті № 3 для кларнета з оркестром позначається, насамперед,
використанням
різноманітних
типів
віртуозності
(мілка,
комбінована, крупна віртуозність), виконанням багатоманітних
видів мелізматики як у повільних, так і в стрімких мелодичних
побудовах; застосуванням високого та надвисокого регістрів
звучання інструмента (нота до четвертої октави), що, підкреслимо,
походить від скрипкової академічної художньо-творчої активності
Л. Шпора та, зокрема, його високої виконавської професійної
майстерності як видатного скрипаля-віртуоза.
Ключові слова: Л. Шпор, Концерт, кларнет, оркестр,
виконавство, віртуозність, творчість.
Громченко
Валерий
Васильевич,
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им. М. Глинки
Исполнительско-стилевые особенности Концерта № 3 для
кларнета с оркестром Л. Шпора
Цель статьи – раскрытие творческого феномена известного
немецкого композитора, скрипача, педагога Л. Шпора в
современном
духовом
академическом
музыкальноисполнительском
искусстве,
путем
выявления
наиболее
характерных
исполнительско-стилевых
особенностей
инструментального
творчества
композитора.
Материалом
исследования является Концерт № 3 для кларнета с симфоническим
оркестром Л. Шпора. Круг методов исследования заключается в
применении общенаучных подходов к изучению отмеченной темы.
Используется исторический метод, с помощью которого
показывается место кларнетовых шедевров и, в частности Концерта
№ 3, в палитре творческого наследия мастера. Сравнительный
метод образует возможность сопоставления ряда кларнетовых
средств выразительности с художественным потенциалом
академического
струнно-смычкового
исполнительства.
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Последовательность изложения материала предопределяется
действием структурно-аналитического метода. Практическое
значение в работе приобретают методы наблюдения и обобщения.
Научная новизна представленного исследования формируется
недостаточной изученностью кларнетовых произведений Л. Шпора
в свете современной музыковедческой мысли. Выводы. Яркая
самобытность,
оригинальность
исполнительско-стилевых
особенностей инструментального почерка Л. Шпора в Концерте №
3 для кларнета с оркестром обозначается, в первую очередь,
использованием разнообразных типов виртуозности (мелкая,
комбинированная, крупная виртуозность), применением различных
видов мелизматики как в медленных, так и в стремительных
мелодических построениях; внедрением высокого и сверхвысокого
регистров звучания инструмента (нота до четвёртой октавы), что,
подчеркнём, берёт начало от скрипичной академической
художественно-творческой активности Л. Шпора и, в особенности,
его высокого профессионального исполнительского мастерства как
выдающегося скрипача-виртуоза.
Ключевые слова: Л. Шпор, Концерт, кларнет, оркестр,
исполнительство, виртуозность, творчество.
Formulation of the problem. Accentuate, that for the romantic
era, the characteristic feature is the image of a romantic hero with all the
contradictions of his character. Programming prevails in music, there is
an increased interest in national culture, historical past, folk songs,
legends. In the 19th century, European romantic composers reached new
heights in harmony, instrumentation and musical form, forming the
classical composition of the orchestra, already having a full band of
wind instruments. Romantic composers create new vibrant sound
colors, and the timbre dramaturgy becomes more important in orchestral
sound as a result of mixing different sound timbres. Interesting
orchestras, opera and choral ensembles are appearing at the time, and
with them are outstanding conductors, vocalists and instrumentalists. In
Western Europe, there is a new flowering of musical creativity
associated with a high level of performing culture. At the beginning of
the 19th century, the creative take off began, gained the professional
authority of the eminent German violinist L. Spohr (1784 – 1859), who
succeeded in various fields of creative activity a namely performing,
composing, pedagogical, established in those days as a brilliant soloist,
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virtuoso virtuoso, virtuoso also conductor. It is this professional
versatility that makes L. Spohr stand out from among the other nowunknown composers of the nineteenth century, and consequently to
actualize research on many issues related to the name of this master of
romance.
Relevance of research. Concerns for clarinet with orchestra
remain on a number of issues that have not been studied in relation to
Spohrsʼ creative work. In total, the composer created four clarinet
masterpieces of the genre. It should be emphasized that the artistic,
cultural, educational, pedagogical, performing value of these works has
not lost weight in our time, but in the light of modern musicology, to a
great extent, the clarinet works identified still remain unexplored. The
periods of the development of musical art, which are at the intersection
of the eras of classicism and romanticism, unfortunately, are little
studied by musicologists.
Literature review. The theoretical basis of the study was formed
by the scientific works of famous musicians-teachers and performers on
wind academic instruments: D. Zlotnikov [1], N. Solovyov [2], Johnston
Stephen Keith [5] where the development and formation, performing
peculiarity of clarinetists-performers of the Romantic era but,
unfortunately, the works of L. Spor, written for clarinet, are poorly
researched and insufficiently covered by theorists.
The purpose of this represented scientific article is to reveal the
creative phenomenon of L. Spohr in contemporary wind academic
music-performing arts, by identifying the most characteristic
performance and stylistic features, certain characteristic features of the
clarinet writing, speaking, in other words, the writing of Ludwig Spohr
in light of Concerto № 3 for clarinet with orchestra, as one of the most
performed of the four clarinet masterpieces of German romance.
The object of study is wind academic musical and performing arts
of the 19th Century, the subject of the performance and style features of
Concerto № 3 for clarinet with orchestra by L. Spohr.
Presenting main material. Already from the first complete
acquaintance with the concert one can see in the absence of such
familiar pauses for the musicians, the corresponding orchestral
fragments of the final or connective value, in which, along with the
soloist's physical rest, the orchestral competitiveness and natural
agonality of the orchestral accompaniment is affirmed. The clarinet
party immediately embarks on the signs as physically heavy and, to
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some extent, not traditional for solo brass performance accompanied by
the orchestra.
Concerto № 3 for clarinet with the orchestra by L. Spohr is based
on a traditional classical form, consists of three parts contrasting with
each other - Allegro moderato - Adagio - Vivace non troppo. At the
center of the artistic content of Concerto № 3 for the clarinet with the
orchestra by Ludwig Spohr is a romantic hero whose drama of
relationships with the fact of life, a world of ebullient feelings, events
and related circumstances, forms an extremely uncluttered,
exceptionally colorful, emotionally-sensuous clarinet masterpiece,
namely, heroic, life-affirming emotionality in the first part of the work,
lyrically-lamentous, cantilenic in the second, active-fiery and utterly
frank instrumental sensuality in the third part of the concert.
Form of the first part of the concert – Sonata Allegro has double
exposure: the first exposure is orchestra; the second exposure is a solo.
The energy, confidence and cheerfulness of the general nature of the
music of the exposition are emphasized by the active rhythmic pulsation,
virtuosity, thematic relief.
Almost from the beginning, the soloist's playing is full of
extremely virtuoso passages, and in general, complex performance and
artistic tasks, namely a variety of trills, interval jumps on short
durations, a wealth of small passages, frequent changes of strokes with
the predominance of preyalance of combined streak constructions.
It deserves special attention the phrase-elongated fine virtuosofinger technique along with it, the motive-local large virtuosity (artisticcontent climaxes, cadences), as well as the extremely colorful
melismatics, both in slow and rapid melodic constructions (trills,
mordents, the group). The big phrases are fraught with technical
challange, so it is very difficult for a clarinet performer to maintain that
kind of virtuosity in one breath.
Content-extensive phrasing with the extension of the melodic line
to eight beats and more, again leads to the maximum activation of the
technique of performing breathing musician of brass section. The
respiratory system is also activated when using the treble of clarinet
sound. The romantic immensity, the infinity of the emotional-sensual
palette of the clarinet masterpiece, leads to the approval of the so-called
four-octave working range of instrumentalist.
The second part of the Adagio concert is a timbrely breakdown,
vocally interpreted instrumentality. The phrase-lengthened principle of
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constructing a melodic line that is maximally filled with melismatic
figures in the climax fragments of musical sentences is preserved.
Exactly here there is an elegiac, sentimental image associated with the
lyrical intonation of the song-romance type. In one of the youth articles
dated 1828, R. Schuman said: „If flowers and dew were able to speak,
then they would probably do it the way you sing; you are a dewmoistened night violet ... ” [3, 162].
The calm, expressively sustained melody of the music sets the task
for the performer – to be able to „singˮ on the instrument and, of course,
to possess the stroke of legato and legatissimo.
The use of the first and small octaves in the artistic-logical,
sensually-aesthetic deployment of melodic constructions determines the
priority of timbre-dynamic, colorful means of expression.
The third part of the clarinet masterpiece – concert № 3 by
L. Spohr (Vivace non troppo) is perhaps the most focused complexity of
the whole cycle. The character is extremely danceable, bright. Two
sections, each consists of two themes, are distributed by the Tutti
Orchestra. The concentration of various types of virtuosity combined
with the versatility of dynamic types (contrasting, gradually increasing
and decreasing types) form the phenomenon of „cantilan virtuosityˮ,
which in the romantic performing style imposes the highest
technological requirements on the soloist musician.
Each section consists of two topics, between which the Tutti Orchestra
sounds. After a three-beat introduction, the first clarinet solo with a light
waltz theme is heard and is repeated an octave below. By the end of the
first section, the „virtuoso passages of the triolˮ are brought to end, which
ends with the gentle character of the second theme.
At the beginning of the second section after the Tutti Orchestra the
clarinet solo sounds again the first theme, at the end of which the major is
changed by a minor of the same name. Then, after the Tutti orchestra, a
second theme solo is heard. Virtuoso trio passages complete the second
section of part III of the concert. The finale of the work is outlined by a fast
code. The last chords of the orchestra, reinforced by the timpani, sound on
ff. In the solo in the five heartbeats „gˮ 3 octaves with the dynamic growth
of sonority. The last are the energetic sounds of „gˮ on ff, which sound in
the first and small octaves.
In the finale of the concert many virtuosic fragments with high
technical complexity of the clarinet party. Also, the composer used
various bar combinations (alternation of legato and staccato strokes) in
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this part and applied the techniques of increasing or damping the
dynamics on the sustained sounds.
Thus, phrase-elongated fine virtuoso-finger technique, motivelocal coarse virtuosity (climaxes, cadences), extremely colorful
melismatics both in slow and rapid melodic constructions (trills,
mordents, group), content-decomposition phrasing with elongation lines
of up to eight beats, as well as the use of the treble clarinet sound (note
to fourth octave), come primarily from the violin artistʼs creative
consciousness, the great performing practice of L. Spohrs in playing the
violin and, in general, determine the main compositional and stylistic
originality corresponding significance of character, steady distillation of
author L. Spohr writing, particularly his masterpieces clarinet a namely,
the third concert for clarinet with orchestra.
Undoubtedly, the artistic and creative realization of the artistic
potential of the german master-romantic would not be possible without the
creative alliance of L. Spohr with a famous clarinetist – soloist in those days
Johann Simon Hermstedt, which at a high professional level artistically
presented that is the nature of the solo clarinet, which, we emphasize, from
the first victorious steps of Wolfgang Mozart (a major-clarinet concert) and
masterpieces by the first romantic-spiritualist Karl Maria Weber, was
asserted by a great solo potential, brilliantly emphasized and fully
augmented by Ludwig Spohr.
D. Zlotnikov in his work „Concerts for Clarinet with Orchestra by
L. Spohr and K.M. Weber – similarities and differencesˮ writes: „Both
composers use the full range of the instrument (from a small octave to a
fourth), slightly exceeding the traditionally used working range of the
clarinet. But if K.M. Weber uses the extremely high notes of the instrument
once (in the finals of part I of the First Concert), then L. Spohr applies them
in almost every part of all concerts. He uses this sound both in ascending
passages and in fast changing intervals, which is quite difficult to perform,
even on modern clarinets. The use of L. Spohr upper case instrument
contrasts the solo party against the background of the orchestra, the
passages sound easier, but it also creates appropriate difficulties for the
performerˮ [1, 5].
Conclusions. The above indicates that it was L. Spohr who founded a
specific specific-defined textural-timbre complex of clarinet interpretation,
which basically combines both virtuoso and all other expressive capabilities
of the instrument, which is the perfection of the composer's skill in revealing
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his artistic uniqueness, solo distinctive differences from other academic
wind instruments.
Concerts for clarinet with orchestra by L. Spohr, in particular
Concerto № 3, are extremely popular, albeit extremely rare, to say the least,
original artistic achievement in contemporary concert, pedagogical, cultural,
educational, artistic. Their performative interpretation goes back to polar
different versions of artistic and creative interpretation, but it is emphasized
that this is the enduring uniqueness of the composer-style phenomenon of
the outstanding german violinist and composer of the era of musical
romanticism L. Spohr.
Research prospects L. Spohrʼs creative phenomenon in the light of
the clarinet music-performing arts is formed in the foreground of the deep
study of the artistʼs artistic personality and the peculiarities of the
instrumental speech of the artist, which is defined in his other clarinet
masterpieces.
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FEMALE IMAGES IN OPERA CREATIVITY
OF THE AMERICAN COMPOSERS
The purpose of this article is to analyze and understand the
interpretation of female images in the works of Opera composer’s
national American school. One of the reasons, which prompted the
author to dive into the problem and answers Opera performances of
American composers such as K. Floyd, John. K. Menotti, J. Gershwin.
Methods. In achieving this goal, applied the following research methods
a namely the source, comparison, systematization, analysis,
generalization of the research problem, used many specialized works on
the theory and history of culture. Scientific novelty of the work is that
needs to expand views about the development of the Opera genre in
American music. In addition, the inspection should be disclosed images
of women in the perspective of self-identity of American music like the
classic design in the field of Opera. This is due to the necessity of
paying attention by the singer relative to the faithful and meaningful
interpretation of the female character (Clara – George. Gershwin),
Susanna K. Floyd, Monica K. Menotti), as in the dramaturgic sense, and
the performing, as well as the emphasis on the vocal abilities of the
singer and his acting skills. Conclusions. The analysis of this study was
to identify patterns in the musical and thematic material of American
Opera composers (K. Floyd, John. K. Menotti, J.Gershwin). In the plots
of the operas presented by the harsh realities of the treatment of women
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at that time. In the women's images traced the line of resistance, the
struggle for the future bright and strong-willed traits. The suffering and
pain which resonates with the despair, but at the end of the story, spill
over into the acceptance of his dark fate. Singer, in the performance of
these works, will be able to learn the history of the characters, to
understand their national and ideological features, for a more accurate
interpretation of the characters in the performance of solo numbers in
the Opera. Note also that the transformation of women’s images, which
provides an opportunity to trace the psychological and spiritual aspects
of their development. This primarily happens due to the influence of
social, political and historical moments.
The key words: female character, drama, American Opera, Opera
music, Genesis, Opera, American school of composition.
Фурдуй Юлія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри „Історія та теорія музики” Дніпропетровської
академії музики ім. М. Глінки
Гусєва Маргарита Сергіївна, магістрант кафедри „Вокальнохорова майстерність” Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки
Жіночи образи в оперній творчості американських
композиторів
Мета статті – проаналізувати й осмислити трактування
жіночих образів в оперній творчості композиторів національної
американської школи. Однією з причин, яка спонукала автора до
занурення у дану проблему, – недослідженість оперної творчості
американських композиторів, таких як К. Флойд, Дж.К. Менотті,
Дж. Гершвін. Методи. У досягненні поставленої мети, застосовано
наступні методи наукового дослідження, а саме – джерелознавчий,
порівняння, систематизація, аналіз, узагальнення досліджуваної
проблеми, використання праць з теорії та історії культури.
Наукова новизна роботи полягає у потребі розширення уявлень
щодо становлення оперного жанру в американській музиці. Також,
здійснюється розкриття жіночих образів в ракурсі самоідентичності
американської музики як класичного зразку в оперному жанрі. Це
обумовлено необхідністю звернення професійної уваги виконавцявокаліста щодо потрібного та чітко осмисленого трактування
жіночих персонажів (Клари – Дж. Гершвін, Сусанни – К. Флойд,
Моніки – К. Менотті), як у драматургічному сенсі, так й у
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виконавському; а також здійснення акцентування на вокальних
здібностях співака та його акторських навичках. Висновки. У ході
аналізу оперних партій були виявлені закономірності в музичному
та сюжетному матеріалі американських оперних композиторів –
К. Флойда, Дж.К. Менотті, Дж. Гершвіна. У сюжетах опер
представлені суворі реалії ставлення до жінок того часу. У жіночих
образах прослідковується лінія спротиву, боротьби за майбутнє;
виявлені яскраві вольові риси. Їх страждання та біль перегукуються
з відчаєм, але у кінці сюжету перетікають у прийняття власної
важкої долі. Вокаліст, при виконанні означених творів, зможе
ознайомитись із історією персонажів, зрозуміти їх національні та
світоглядні особливості, задля більш точного трактування
персонажів при безпосередньому виконанні сольних номерів опери.
Також відзначимо, що відбувається трансформація жіночих образів,
що надає можливість прослідкувати психологічний та духовний
аспект їх розвитку. Насамперед, це відбувається за рахунок впливу
соціальних, політичних та історичних моментів.
Ключові слова: жіночій образ, драматургія, американська
опера, оперна творчість, генезис, опера, американська
композиторська школа.
Фурдуй Юлия Владимировна, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры „История и теория музыкиˮ Днепропетровской
академии музыки им. М. Глинки
Гусева Маргарита Сергеевна, магистрант кафедры
„Вокально-хоровое мастерствоˮ Днепропетровской академии
музыки им. М. Глинки
Женские образы в оперном творчестве американских
композиторов
Цель статьи – проанализировать и осмыслить трактовку
женских
образов
в
оперном
творчестве
композиторов
национальной американской школы. Одной из причин, которая
побудила автора к погружению в данную проблему, –
неисследованность оперного творчества известных американских
композиторов, таких мастеров как К. Флойд, Дж.К. Менотти, Дж.
Гершвин. Методы. В достижении поставленной цели,
использованы
следующие
методы
исследования:
источниковедческий,
сравнение,
систематизация,
анализ,
обобщение исследуемой проблемы, а также использованы труды по
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теории и истории культуры. Научная новизна работы заключается
в том, что существует необходимость в расширении представлений
о становлении оперного жанра в американской музыке. Также, к
рассмотрению генерируется раскрытие женских образов в ракурсе
самоидентичности американской музыки как классического
образца в оперном жанре. Это обусловлено необходимостью
обращения внимания исполнителя-вокалиста к наиболее точной и
осмысленной трактовке женских персонажей, а именно Клары –
Дж. Гершвина, Сусанны – К. Флойда, Моники – К. Менотти, как в
драматургии, так и в исполнительском аспекте; а также
акцентировании на вокальных способностях певца и его актерских
навыках. Выводы. В ходе анализа оперных произведений были
выявлены закономерности в музыкальном и сюжетном материале
американских оперных композиторов К. Флойда, Дж. К. Менотти,
Дж. Гершвина. В сюжетах опер представленны суровые реалии
отношения к женщинам того времени. В женских образах
прослеживаются линии сопротивления, борьбы за будущее; яркие
волевые черты. Их страдание и боль перекликаются с отчаянием,
но в конце сюжета перетекают в принятие своей тяжелой судьбы.
Вокалист, при исполнении данных произведений, сможет
ознакомиться с историей персонажей, понять их национальные и
мировоззренческие особенности для более точной трактовки
образов при исполнении сольных номеров оперы. Отметим также,
что происходит трансформация женских образов, которая
предоставляет возможность проследить психологический и
духовный аспект в их развитии. Прежде всего, это происходит за
счет влияния социальных, политических и исторических моментов.
Ключевые слова: женский образ, драматургия, американская
опера, оперное творчество, генезис, опера, американская
композиторская школа.
Formulation of the problem. An opera that has been around for
more than four centuries, it has come a long way from drama to musica
to its contemporary look. It should be noted that in modern opera there
are major stylistic changes, as well as updating of the genre in general.
Emphasize, as E. Kiseeva points out: „The process of renewal was
facilitated by the introduction of elements of mass culture into the opera
genre. The influence of new media and media affected the peculiarities
of the organization of opera texts, the principles of structuring the
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artistic whole. The influence of the masculinity determined the
composers interest in the implementation of the subjects and topics
related to the most important social, political and economic events” [4].
On this basis, it would be important to identify the specifics of
female images in American national professional opera by such
composers a namely J. Gershwin, K. Floyd, J.K. Menotti, for a better
perception by the vocalist of the main female image, a character who in
turn can give the listener the opportunity to receive the spiritual
experience that is the main component of our lives.
The relevance of the research is of primary practical importance.
The cultural modern space of man is created in the form of information
flow. New genres that are of interest to the public are available for
perception. Amidst such a diversity of performing and performing arts,
opera, while remaining a fundamental genre in music, loses its audience.
Therefore, it is necessary to enrich the modern repertoire of Ukrainian
opera vocalist by joining a national American composer school, and to
draw the listener's attention to the genre of opera in general. The need to
study this issue is urgent in today’s realities.
The literature review on the outlined issues can be divided into
several directions, namely – the history of American music and its
evolution is presented in the work of D. Collier [6]; the chronology of
the evolution of culture is reflected in [3]; the question of ethnicity and
melody, which later penetrated the opera genre of the national sample, is
portrayed by V. Konen [5]; J. Gershwin’s creativity and life path is
outlined in the monograph of the same name by E. Volynsky [1];
problems of analysis of the opera „Porgy and Bess” – V. Zamyatin [2].
Also presented are a number of contemporary scientific music studies
that expose the genesis and musical language of jazz music – W. Sargent
[9]; L. Hanin [11] addresses the subject of T. Kuryshev’s development
of theatricality [8] and J.K. Menotti’s opera house.
The purpose of this represented article is to investigate and reveal
the dramatic features of the main female characters in the operas „Porgy
and Bess” (J. Gershwin), „Susanna” (K. Floyd), „Medium” (J.K.
Menotti).
The object of study is the opera creativity of American composers,
their contribution to the opera arts and the leading repertoire of modern
opera singers, and the subject of research are female images (Clara –
„Porgy and Bess” (J. Gershwin), Monica – „Medium” (J.K. Menotti),
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Susannah – „Susanna” (K. Floyd)) in American operas, their
individuality and resemblance to the images of the classical model.
Presenting main material. At the beginning of its existence, the
music of the people of America, absorbed the features of western and
traditional music of America (J. Gershwin „135 Street”, „Porgy and
Bess”; A. Copland „The Tender Land”). Later, in later samples,
American composers used the acquisitions of musical minimalism (F.
Glass, „Einstein on the Beach” (1979), „Satyagraha” (1985),
„Akhenaten” (1987) and J. Adams „Nixon in China” (1995).
The history of American theater and American opera is very
closely connected with the development of domestic and entertaining
and so-called „mass” culture of this country. Opera is a synthesis of
many kinds of arts. Let us dwell on the most recent opera genre in
America.
The first American settlers – Puritans (Latin puritas „purity”),
English Protestants, who held the idea of their exclusiveness, they
considered themselves „the people chosen by God”. But it should be
noted that they brought with them strict church psalms and a strict ban
on any kind of secular music. But the Quaker, Baptist, and German
colonial religious communities in Pennsylvania freely cultivated music
both in church and in everyday life. The Anglican Church also did not
interfere with musicians. The musical life of the southern states,
inhabited by the French and Italians, developed intensively. Boston,
New York and Philadelphia were the largest music venues in the mideighteenth century [3].
America in the early XX century – was a young great country may
at that time nowhere in the world have such a diversity of people,
opinions, attitudes, and primarily, what we are most interested in, is a
large reservoir a variety of national folklore. Folk music has inspired and
built the Foundation for classical genres. Folk music of almost all
regions of Europe – from the Slavic to the Scandinavian, black folklore,
native, Indian, etc.
In the development of American Opera, a considerable role was
played by such American composers: John Gershwin, George K.
Mennot. And unfortunately, its classic example of American Opera in
the early twentieth century had. Didn’t exist the model of the national
Opera in America.
In each country, the formation of a national music school is
different. Common principle of the creation of national samples of
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various academic genres does not exist in history, especially such a
monumental Opera. And yet, different in style and artistic value, all of
the national Opera match one common condition: they embody the
advanced national ideals, with the help of artistic images, in
contradiction to the spirit, culture, ethnic of household, stratum of life of
the people.
The founder of the American national professional Opera can be
considered J. Gershwin. He dreamed of becoming a real composer to
master all the genres to create works of large form.
The history of creative success George. The unique Gershwin, the
composer, having no special education, was a brilliant piano virtuoso,
one of the most popular composers of America, and then Europe. In the
beginning of his career he had inspiration from genres of folk music
(songs, jazz) that were developed at that time in America.
Recognizing the lack of knowledge of classical harmony, a
composer began to study musical academic discipline. In Paris he took
lessons from Maurice Ravel, who, in our opinion, influenced the
composer's work and contributed to the development of the American
school of composition. Namely, a fresh perspective on music, the desire
for creative experimentation.
V. Konno noted that „to date, the origin and the aesthetic essence
of this kind of art” (as was interpreted by critics of the time, the
composer), remains a matter for debate [5, 65]. Features of black
folklore, whimsical, intertwined with the music of the American lung
genres (songs, dances). Bright originality, sharp expressiveness is
combined with audacity and looseness inherent in the American stage.
J. Gershwin in the Opera „Porgy and Bess” outlined the problems
of society – social, moral principles of the time. The Opera is based laid
the humanistic idea, which shows the problems of African Americans
due to the time in which the unfolding events of the Opera. The idea is
that the composer, through his creativity and musical images, the
characters showed humanity, concern for the fate of man in society, and
tried to attract the attention of other people to such a phenomenon as a
Person and treat her with respect.
The question arises why the life of an African-American social
groups becomes the main theme of today's General American national
Opera? This question may only be answered by digging into the culture,
issues and history of that time. It outlined the Hayward in his play
„Porgy and Bess”, based on which was created the libretto of the Opera.
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The premiere took place on 30 November 1935 „Colonel-theater” in
Boston.
In the Opera „Porgy and Bess” for the first time in the history of
musical theater United States African Americans are shown with deep
respect and compassion. Never before has an American music not
sparkled with such a variety overheard from the people of intonations.
The origins of expressive means: the Blues and spirtuals, spiritual
hymns and elements of jazz, Negro labor songs and street songs of
newsboys, the tradition of European lyrical-psychological Opera.
„«Porgy and Bess», keeping the operatic form, is a folk Opera. I
had to find special methods for the image in music – drama, humor,
religious thought and the irrepressible temperament of the people” wrote
George Gershwin [1].
On the basis of the relevance of this work, the object of the
analysis is presented with the image of Clara. Although the image and
minor, but it is a critical prototype in the review of female characters in
American Opera. Stop the attention on Clara’s lullaby „Summer Time”
from the first picture the first act of the Opera, which became a „visiting
card” of the Opera.
A lullaby written for a high soprano style sprouls, in couplet form.
At the moment lullaby performed in the concert interpretations are not
only high, but low female voice. As evidenced by its presence in the
repertoire of Ella Fitzgerald (mezzo-soprano) – African-American singer
with a world name.
In her interpretation of lullabies has gained a cult value and outside
the Opera sounds on the concert stage as an independent work of a jazz
nature.
Intonational background lullaby, flexible and wavy. This music is
already a Mature singer with certain skills, including singing (lullaby –
cantilena and sprouls). The combination of classical canons (intervale,
rhythm) and intonation descending intervals, the dotted rhythm of AfroAmerican music. John. Gershwin influenced his followers, who
continued to build and strengthen American Opera in the future.
The most significant contribution to American national Opera by
the composer J.K. Mennotti. Creativity J.K. Mennotti is one of the most
remarkable phenomena in American Opera of the post-war decades.
This the composer has opened new musical worlds, but his strength was
in the ability to feel what requirements or that the story makes the music
and, perhaps most importantly – how it will be perceived by people.
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The composer skilfully masters the art of Opera as a whole: he
himself wrote the libretto of his operas, often places them as directed
and supervises the execution as a brilliant conductor [8].
The appearance of the operas of Giuseppe Verdi K. Menotti looked
forward to, the execution was widely reported in the press, aroused the
interest of professionals and students. His most famous Opera is popular
not only in USA but around the world: Opera „The Consul” has been
translated into a dozen languages and staged in twenty-two countries;
„Phone” is translated into five languages and delivered in fifteen
countries; „Amal and the night visitors” has been translated into five
languages, and in different years was broadcast during Christmas in the
Netherlands, Italy, Germany, France, England, Sweden, Australia;
"Medium" was translated into four languages, was repeatedly raised in
Canada, Iceland, Argentina, Israel, Australia, France, Germany, Austria,
Italy, England, Holland; the Opera „with the Holy Bleecker street” saw
the people of Canada, England, Italy.
Start your way as an Opera composer from the stories entertaining
anecdotal plan, John. K. Menotti soon turned to dramatic subjects.
However, his first attempt in this kind (the Opera „the island God”,
1942) was unsuccessful. But in 1946, appeared Opera-tragedy
„Medium”. For several years she was screened and won an award at the
Cannes film festival. So, Opera-tragedy „Medium”, which was
recognized, was a significant contribution to American culture. It was
established on an unusual story. The main characters of the Opera:
Madame flora (mezzo-soprano), Monica (soprano), You (a mute role).
The Opera is the iconic Aria Monica’s „The Black Swan”. This
drama lullaby, which felt mystical elements, due to mystical story. This
lullaby Monica wants to reassure his mother.
Aria was included in the anthology of American Opera: it is
published in the manuals as a training repertoire for soprano next to
other masterpieces of world classics.
An example of this Aria is given in the collection of G. Schirmer
„Opera Anthology. Arias for Soprano” as a perfect example of the Opera
composer, whose work is, unfortunately, in our country is not as popular
as the birthplace of the author.
The second for popularity after „Porgy and Bess” the Opera is now
considered the Opera „Susanna”, composer K. Floyd, the libretto written
by the composer himself. Opera in two acts, on the theme of the
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American South, which portrays the daily life, psychological norms and
experiences of the characters.
Like John. Gershwin, K. Floyd swept popular culture in music
through the folk music of the Appalachian people (people who lived in
the Appalachian mountains, in our case it is the southern Appalachians).
The composer himself was born in the South, so the themes of the
South, local customs, habits of the society he was familiar with.
K. Floyd wrote their own national Opera as allegory „the sociopolitical climate”, in some States of America 50-ies of XX century.
The story of the opera was a biblical scripture story (Chapter 13 of
Daniel's book), namely „Susannah and the Elders”, which featured many
artists, such as P. Rubens, Rembrandt, P. Varonez, G. Moreau and
others. The story of the opera is about an orphan girl who had a more
relaxed demeanor, but not people throughout the town, which caused her
problems with the religious community that made her an outcast.
One of the leading numbers of the opera is the aria „The Trees on
the Mountain”, which is based on folk songs of the Appalachian people.
The lyric Aria, for a high voice, is written in a verse form that has the
signs of lullaby. Ariana is executed by Susanna, she is filled with despair
and not understanding to the reality that is happening in the town.
Folk music plays a central role in Susanna’s opera, folk and jazz
combined with Giacomo Puccini's poeticism and realism. By the way,
J.Puccini himself wrote an opera on the subject of the southwest of
America, an opera called „Girl from the South”.
Conclusions. In the course of the work dramaturgical features of
female images in the operas „Porgy and the Bess” by J. Gershwin,
„Susanna” by Carlyle Floyd, „Medium” by J. Carl Menotti were
analyzed, and regularities in their structure were revealed. The operatic
plots of these operas reveal the hard destinies and austere life of ordinary
people. The music is based on folk music, an ethnos of the peoples of
America combined with the classic rules of the opera genre. All operas
trace the detail of time, characters, ethnicity and the social stratum of
people using linguistic means (dialect, simple words spoken by the
characters), folk tunes at the heart of musical fabric.
The dramaturgy of the operas is mostly based on the topics of
social inequality in certain social groups (religious communes, racial
prejudices, poverty). Mass scenes (choirs, ensembles), in operas depict
the everyday life of ordinary people of that time (opera heroes).
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Female characters in the operas of American composers play a
leading role, not only through musical expressive means. Powerful
dramaturgy forms a new prototype of the weak woman in the modern
world, reflects the social and moral problems of society, as well as the
influence on opera heroes in different sections of the population and in
different living conditions.
Prospects for this represented study – to draw attention to the
formation of the canonical female image in American opera, to identify
particular features and to draw the attention of Ukrainian performers to
the creativity of the composers of the national American school and to
include numbers from American operas, to the concert and educational
academic repertoire.
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НЕОІМПРЕСІОНІСТСЬКІ РИСИ
У ТВОРЧОСТІ ЕЖЕНА БОЦЦА
(на прикладі творів духового соло)
Метою
статті
є
висвітлення
деяких,
найбільш
характерологічних рис композиторського стилю французького
майстра Е. Боцца, пов’язаних зі своєрідністю неоімпресіоністського
напряму в європейському академічному мистецтві другої половини
ХХ століття. Низка методів презентованого наукового дослідження
формується на застосуванні порівняльного, аксіологічного,
структурно-аналітичного, а також функціонального підходів у
вивченні означеної теми. Особливої ваги набуває використання
методів виконавського аналізу та синтезу. Наукова новизна
пропонованої статті обумовлюється означенням стильових рис
малодосліджених творів для духових професійних інструментів
Е. Боцца, написаних у виконавській формі академічного
інструментального соло (духове соло), тобто індивідуальному,
сценічно-одноосібному музикуванні, а саме – „Імпровізація і
каприс” для саксофона-альта соло, „Імідж” для флейти соло, а
також Етюд-каприс № 5 для саксофона соло. Висновки. До
найбільш
характерних,
максимально
своєрідних
рис
неоімпресіоністського стилю Е. Боцца у творах академічного
духового соло належать, насамперед, локальне подрібнення певної
музично-виразової фарби, художнього забарвлення на мотивну
диференціацію, розподіл, своєрідний інтонаційний дивізионізм. У
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такий спосіб „чистеˮ звучання певного духового академічного
інструмента у самобутній мотивно-інтонаційній локальності, з
концентрацією на чітко означеній художній виразності, формує
максимальну
характерність
неоімпресіоністської
розробки
музичного матеріалу. Художня змістовність концентрованомотивної еволюції музичної думки Е. Боцца у суттєвій мірі
підсилюється домінантним значенням узагальненого типу
програмності. Його використання утворює доволі гнучкі
можливості щодо вільної ідейно-образної інтерпретації художнього
змісту як виконавцем, так і слухачем.
Ключові слова: духове соло, стиль, твір, мотив, художній
зміст, композитор, неоімпресіонізм.
Громченко
Валерий
Васильевич,
кандидат
искусствоведения, доцент, проректор по научной работе
Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки
Неоимпрессионистские черты в творчестве Эжена Боцца
(на примере произведений духового соло)
Целью статьи является изучение некоторых, наиболее
характерологических черт композиторского стиля Э. Боцца,
связанных с особенностью неоимпрессионистического направления
в европейском академическом искусстве второй половины ХХ
столетия. Ряд методов представленного научного исследования
формируется на применении сравнительного, аксиологического,
структурно-аналитического, а также функционального подходов в
изучении обозначенной темы. Особую роль имеет использование
методов исполнительского анализа и синтеза. Научная новизна
статьи
обуславливается
выявлением
стилевых
черт
малоисследованных произведений для духовых инструментов
Э. Боцца, написанных в исполнительской форме академического
инструментального соло (духовое соло), то есть сценическииндивидуальном музицировании, а именно – Импровизация и
каприс для саксофона-альта соло, Имидж для флейты соло, а также
Этюд-каприс № 5 для саксофона соло. Выводы. К наиболее
характерным,
максимально
своеобразным
чертам
неоимпрессионистского стиля Э. Боцца в произведениях
академического духового соло относятся, прежде всего, локальное
дробление определённой музыкально-выразительной краски,
художественного окраса на мотивную дифференциацию,
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розделение, своеобразный интонационный дивизионизм. В такой
способ чистое звучание определённого духового академического
инструмента
в
специфической
мотивно-интонационной
локальности, с концентрацией на четко определённой
художественной выразительности, формирует максимальную
характерность неоимпрессионистской разработки музыкального
материала. Художественная содержательность концентрированномотивной эволюции музыкальной мысли Э. Боцца в существенной
мере подкрепляется доминантным значением обобщённого типа
программности. Его использование создаёт наиболее гибкие
возможности
относительно
свободной
идейно-образной
интерпретации художественного содержания, как исполнителем,
так и слушателем.
Ключевые слова: духовое соло, стиль, произведение, мотив,
художественное содержание, композитор, неоимпрессионизм.
Hromchenko Valerii, candidate of Arts, docent, vice rector of
research for Mikhail Glinka academy music of Dnepropetrovsk region
Neo-impressionistic traits in the creativeness of Eugene Bozza
(on the example of wind solo’s compositions)
The purpose of this represented scientific article is revealing the
most character-logical traits in relation to composer style of the French
master E. Bozza, which are binding with the particularities of the neoimpressionistic vector in the European academic art from the second half
of the 20th century. The series of methods concerning this signified
investigation are making from the applying of comparative, axiological,
structurally analytical, as well as functional approaches relatively
studying of the designated theme. The utilization of methods such as
performing analysis and synthesis are having the specific importance.
The scientific newness of denoted article is stipulated by designation of
style traits regarding little investigated compositions for wind
professional instruments by E. Bozza, which were written in performing
form of academic instrumental solo (wind solo). That is stage-single
musical process, a namely „Improvisation and capriceˮ for saxophonealto solo, „Imageˮ for flute solo as well as Etude-caprice № 5 for
saxophone solo. Conclusions. First of all, the local grinding of the
specific musically expressive color, artistic paint on the motive
differentiation, separation, peculiar intonation divisionism belong to the
most characteristic, maximally singular traits of E. Bozzaʼs neo-
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impressionistic style in the professional compositions of academic wind
solo. In this way, the clear sounding of determined wind academic
instrument with the particular motive intonation locality, with
concentration on the precisely denoted artistic expression create
maximal characterization for neo-impressionistic development of
musical material. Artistic content of concentrative motive evolution in
relation to musical thought of E. Bozza is intensified by dominant
signification of generalizing type of musical program. The flexible
possibilities concerning free ideally imaginative interpretation of artistic
content as a performer and listener is created by using of that program
kind.
The key words: wind solo, style, composition, motive, artistic
content, composer, neo-impressionism.
Постановка проблеми. У широкій палітрі композиторських
стилів постмодерної доби особливого значення набуває виявлення
певних рис, своєрідних атрибутів свідомо-логічного окреслення
індивідуального почерку митця. Адже, наголосимо, саме
ідентифікаційна усвідомленість художньої манери автора
інтонування змісту (музики) дає вагому можливість щодо
максимальності пізнання, виявлення та, у більшій мірі, відтворення
мистецького тлумачення ідейно-образного контенту відповідної
музичної композиції.
Відтак,
перед
численними
сучасними
музикантами
(викладачами, виконавцями, диригентами, аранжувальниками,
лекторами) постає вагома проблема пізнання певних стильових
ознак композиторського мовлення, відповідної ідентифікації
найбільш своєрідних властивостей інтонаційного почерку,
самобутності художньої манери промовляння того чи іншого
композитора. Не виключенням є і постать знаного майстра
академічної духової мініатюри Ежена Боцца.
Актуальність дослідження. В історії європейської
академічної музичної культури ХХ століття постать французького
композитора, диригента, викладача Ежена Боцца (1905 – 1991)
окреслюється місцем „другого ряду” популярності та художньомистецького попиту. Але ж, закцентуємо, якщо локалізувати
музичний простір рамками духового професійного музичновиконавського мистецтва, індивідуально-творча картина, портрет
митця у призмі мистецького світосприйняття кардинально
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зміниться. Ми навряд чи знайдемо програму концерту сучасної
академічної духової музики, репертуарні вимоги конкурсів
виконавців на духових інструментах (дерев’яні та мідні духові),
педагогічний духовий репертуар музичних навчальних закладів без
представлення творів Е. Боцца.
При цьому, підкреслимо, багато з його композицій зазнали
виразно яскравих, художньо вдалих перекладень для різних
духових професійних інструментів, означились блискучими
аранжуваннями для різноманітних ансамблевих академічних
колективів.
Таким чином, окреслення певних стильових ознак, рис
композиторської мови Е. Боцца є необхідним та вкрай важливим
завданням, відповідною умовою задля художньо свідомого
виконання численних шедеврів французького композиторадуховика.
Огляд літератури. Творчий доробок Е. Боцца вже ставав
предметом наукових досліджень у різних ракурсах аналітичного
погляду, підкреслимо, як українських, так і закордонних вчених.
Поле зору такого роду розвідок окреслюється, насамперед,
глибинним
вивченням
характерних
художньо-образних
особливостей духових композицій майстра, їх періодизації за
етапами творчості митця, а також окресленням певних стильових
ознак (А.М. Понькіна [3; 4]); з’ясуванням сценічно-художнього
значення, концертної сутності шедеврів Е. Боцца для духового
академічного інструментарію (В.М. Апатський [1], Ю.О. Усов [5;
6]); висвітленням багатьох архівних документів з життєвого й
мистецько-творчого шляху композитора (Л. Купер-Рашінг [7]),
здійсненням виконавського аналізу найбільш відомих та часто
виконуваних творів майстра (В.В. Громченко, І.М. Макаренко [2])
та ін.
Натомість, підкреслимо, досліджень, присвячених виявленню
специфіки композиторського стилю Е. Боцца, характерних ознак
постмодерної стильової синтетичності почерку майстра, зокрема
окресленню його неоімпресіоністських рис у духових творах, на
сьогодні не існує.
Метою
статті
є
висвітлення
деяких,
найбільш
характерологічних рис композиторського стилю Е. Боцца,
пов’язаних зі своєрідністю неоімпресіоністського напряму в
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європейському академічному мистецтві другої половини ХХ
століття.
Об’єктом дослідження постає композиторський стиль
Е. Боцца у світлі духового академічного сценічно-одноосібного
виконавства, а
предметом
– неоімпресіоністські риси
інтонаційного почерку митця, відповідні манери художнього
вислову французького майстра, в їх найбільш характерних
показниках творів духового соло.
Матеріалом наукової розвідки є відомі композиції Е. Боцца
написані у виконавській формі академічного інструментального
соло (духове соло), тобто індивідуально-сценічному, одноосібному
музикуванні, а саме – „Імпровізація і каприс” для саксофона-альта
соло, „Імідж” для флейти соло, а також Етюд-каприс № 5 для
саксофона соло.
Основний розділ. Одним з першорядних показників у питанні
визначення характерологічної сутності композиторського стилю
Е. Боцца є унікальність мелодичного обдарування французького
композитора-духовика. Саме цей показник, у низці трьох основних
фундаментально-визначальних елементів музики (ритм, мелодія,
гармонія), постає найбільш самобутнім з огляду духового доробку
митця.
Висвітлюючи магістральні художні характеристики звукопису
Е. Боцца у перший період творчості майстра (1930-і – 1940-і роки)
відома дослідниця, викладач, саксофоністка А.М. Понькіна
стверджує: „Вже у цей період можна відзначити виразову
кантилену духових інструментів, яка стає головною відмітною
рисою творів композитора протягом усього його творчого шляху”
[3, 17]. „У першу чергу, композитор звернув на себе увагу, як автор
характерних п’єс для духових інструментів, які позначені
неповторним мелодизмом, оригінальними гармоніями та добрим
знанням можливостей того чи іншого інструментаˮ [4, 32].
Закцентуємо, що мелодика Е. Боцца полишена класичної,
раціонально-виваженої рельєфності. Маючи максимальність
емоційно-чуттєвого насичення, мелодизм майстра не окутується
романтичним драматизмом, протиставляючою експресією, не сягає
зіставлення
розвитку
мелодичних
ліній
як
ключової
характеристики розвитку музично-художнього матеріалу. Як
правило, превалювання секундово-терцових інтонацій, перемінна
мінливість сильної та відносно сильної долей у фразовому
структуруванні мелодії, часті зміни розміру, максимально широка
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артикуляційно-штрихова палітра, різноманіття типів динаміки
(гучність звучання того чи іншого духового академічного
інструмента) лягають в основу художньої результативності,
творчого
досягнення,
відтворення
ключової
художньомагістральної ідеї митця – передачі естетично-чуттєвого враження
від певної ситуаційно-фіксованої картинності, якою є для Е. Боцца,
насамперед, різноманіття природи оточуючого середовища.
Наголосимо, що пасторальна тематика постає однією з
ключових у художньо-образній пріоритетності митця. Такі відомі й
часто виконуванні твори майстра у супроводі фортепіано як
кларнетові „Буколіка” й „Рапсодія”, гобойні „Пасторальна
фантазія” та „Пастораль”, „Сільські картинки” для труби, „У лісі”
для валторни, „Італійська фантазія” для саксофона, „Речитатив,
серенада й рондо” для фагота, „Агрестид” для флейти, „Італійська
фантазія” для квінтету дерев’яних духових інструментів та інші
композиції суттєвою мірою підкреслюють глибинність мистецького
сприйняття Е. Боцца образів природи, свідомого означення
миттєвих художньо-естетичних вражень від її змін, певної
зумовленості з фрагментами побуту селян, пастухів тощо.
Окреслюючи індивідуальність композиторського стилю
французького майстра А.М. Понькіна особливо підкреслює
„…написання п’єс камерного репертуару, з пасторальнобуколічною тематикою та наявність програмних підзаголовків” [3,
16].
Безперечно, такого роду світосприйняття, у фрагментарній
художньо-музичній фіксації картин-відчуттів, ідентифікує Е. Боцца
як
композитора-імпресіоніста,
самобутнього
„колекціонера
вражень” (В. Беспалий), своєрідного творця звуко-інтонаційних
картин від художньо-естетичного відчуття оточуючого середовища.
Та не варто обмежуватись сприйняттям творчого доробку
Е. Боцца, зокрема у сфері духового академічного музичновиконавського мистецтва, лише виключно у стильовому означені
імпресіоністського почерку письма. Наголосимо, що існує ряд
духових творів, у яких феномен наслідування видатних
французьких композиторів-імпресіоністів отримує відчутного
регенерування, перемінності певної композиційно-технологічної
процесуальності.
Будучи унікально талановитим мелодистом, Е. Боцца
звертається до однієї зі своєрідних виконавських форм ХХ століття
– інструментального соло, зокрема сценічно-одноосібного,
художньо-довершеного виконавства на духових академічних
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інструментах (духове соло). У порівнянні з творами для духових
інструментів у супроводі фортепіано, композицій духового соло
значно менше. До найбільш знаних та виконуваних творів такого
роду у сучасній професійній духовій практиці належать
„Імпровізація та каприс” для саксофона-альта соло, „Імідж” для
флейти соло, а також Каприси для саксофона соло.
Акцентуватимемо, що композитор звертається до чистого
тембру звучання певного духового інструмента, підкреслимо,
одноголосного принципу звуковидобування, що зумовлено
складною конструкційною природою духового інструментарію.
При цьому, традиційна темброва барвистість гармоній, означена
передусім
витриманими
акордами,
доволі
своєрідними
співзвуччями (кластерами) фортепіанного супроводу, змінюється
на одноголосність конкретного, свідомо обраного духового
інструмента.
Досконало володіючи знаннями щодо виразових можливостей
духового академічного інструментарію, Е. Боцца вдається до
розділення темброво-динамічної, сонористичної, ансамблевої
звучності на криштальну, витончено просвітчасту тембральну
„чистотуˮ, сяючу темброву прозорість одноосібного звучання
певного духового академічного інструмента.
Використовуючи „чистийˮ тембр того чи іншого духового
професійного інструмента композитор дістається вже не
динамічно-колористичної, тембрально-комплексної лінії розвитку
музичного матеріалу, а відповідної темброво-крапкової мотивної
локальності. Художньо-концентрована краплина-цятка з певною
комірково-ланцюговою послідовністю, безумовно, в масштабі
цілісного сприйняття музичної композиції, являє лаконічність
звукового мовлення, самобутність інтонаційного почерку митця,
яка
вже
стилістично
відрізняється
від
традиційності
імпресіоністського мовлення французького майстра.
Так, від перших тактів звучання саксофона-альта соло в
композиції „Імпровізація та каприс” вбачаємо незначне варіювання
двох мотивно-локальних структур, відповідних мотивноінтонаційних локацій, які у характерно витриманій, притаманній
пуантилізму крапковій звуковій структурності, утворюють
мотивно-локальне оспівування основного тону тональності gismoll, в якій написано „Імпровізаціюˮ. Ця доволі невелика за
масштабами перша п’єса циклу створена у простій тричастинній
формі, в яскраво вираженому імпровізаційному характері.
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Максимальної чіткості представлення інтонаційно-мотивний
принцип розвитку музичного матеріалу набуває в „Каприсіˮ.
Дрібний тип віртуозної техніки, фрагментарно поєднуючись із
крупною віртуозністю, утворює своєрідну мозаїку, самобутні
темброво-колористичні крапки, інтонаційно диференційовані
мотивно-локальні відблиски індивідуальної художньо-образної
уявності.
Такого роду дівізіонізм, означений музично-виразовою
локальністю, підкреслимо, у його цілісному, комплексному
сприйнятті, породжує максимально різні, індивідуально-слухацькі
художньо-образні картини. При цьому, композитор не створює
жодного змістовного, вербально-означеного натяку на конкретність
відповідного контенту, прозорість певної художньої думки.
Знаковою рисою неоімпресіоністського почерку Е. Боцца є
також відхід від традиційних для композитора типів програмності,
а саме – розповідально-картинного та узагальнено-сюжетного. У
творах духового соло майстер полишає сталу найбільш характерну
практику означення композицій у програмно-вербальній образноконкретній формі. Натомість, митець дістається максимального
ствердження узагальненого типу програмності.
Так, п’єса для флейти соло „Імідж” полишена будь-якої
конкретики щодо можливості означення певного носія даного
образ, іміджу. Виконавець, а також слухач отримують унікальну
можливість створення власної інтерпретаційної версії в означені
відповідного образу, а можливо й образності (декількох художньодійових осіб). Цілісність сприйняття інтонаційно-мотивних крапок,
локацій, утворює загальну художньо-змістовну концентрацію
мозаїчно-лоскутного викладу музичного матеріалу. Саме у цьому й
криється неповторність ідейно-образного, змістовного тлумачення
художнього контенту творів духового соло Е. Боцца.
„Імпровізація та каприс” для саксофона-альта соло також
дістаються означення в узагальненому типі програмності. Автор не
вдається до конкретизації певного змісту сольної інструментальноімпровізаційної ходи, не стверджує конкретизацією художню
уявність і в каприсі.
Винятковою
композиційно-стильовою
своєрідністю
у
творчому доробку Е. Боцца позначені й Етюди-каприси для
саксофона соло. Їх музично-естетична самобутність окреслена не
лише яскраво вираженим художньо-змістовним насиченням, що,
закцентуємо, жодною мірою не зменшує вагомого інструктивнотехнічного значення цих яскравих інструментальних мініатюр, але
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й утверджена композитором у максимальності взаємодії різних
стильових рис, характерних ознак інтонаційно-звукового почерку
майстра. Так, передусім, імпресіоністське мовлення не рідко сягає
романтичної манери розвитку музичного матеріалу, а також,
наголосимо, не полишається прикмет неоімпресіоністського стилю
композиторського музикування. Саме з цього погляду найбільш
показовим є Етюд-каприс № 5, в якому рух шістнадцятими
максимально виразно диференціюється, розділяється паузами, що в
наслідку генерує утворення певних крапко-інтонацій, локальних
мікромотивів. Їх цілісне сприйняття, так мовити погляд з відстані,
формує яскраву індивідуальність як виконавської інтерпретації
саксофонного Етюду-капрису соло, так і неповторну своєрідність
слухацького
тлумачення
сценічно-одноосібної,
художньодовершеної сольної композиції.
Висновки. Вищеозначене дозволяє виділити низку найбільш
характерних рис неоімпресіоністського стилю Е. Боцца у творах
духового соло. До такого роду властивостей належать, насамперед,
локальне
подрібнення
певної
музично-виразової
фарби,
художнього забарвлення на мотивну диференціацію, розподіл,
своєрідний інтонаційний дивізіонізм. У такий спосіб „чистеˮ
звучання духового академічного інструмента, в самобутній
мотивно-інтонаційній локальності, з концентрацією на чітко
означеній художній виразності, формує максимальну характерність
неоімпресіоністської розробки музичного матеріалу.
На відміну від імпресіоністського шедевру духового соло
К. Дебюссі „Сірінкс” для флейти соло, в якому максимально
розлогі, довгі фрази формуються у тембровій „чистоті” флейтового
звучання, сценічно-одноосібні духові твори соло Е. Боцца
полишаються монолітності фразового розвитку, щонайбільше
художньо стверджуючись у мотивно-локальному, інтонаційнокрапковому розвію музичного матеріалу.
Наголосимо, що художня змістовність концентрованомотивної еволюції музичної думки Е. Боцца у суттєвій мірі
підсилюється домінантним значенням узагальненого типу
програмності. Його використання утворює доволі гнучкі
можливості щодо вільної ідейно-образної інтерпретації художнього
змісту як виконавцем, так і слухачем.
Перспективою дослідження окресленої теми може бути
вивчення сольних духових творів з фортепіано та ансамблевих
композицій для духових інструментів Е. Боцца із застосуванням
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порівняльного аналізу їх найбільш характерних композиційностильових ознак.
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ТВОРИ ДЛЯ САКСОФОНА З ДУХОВИМ ОРКЕСТРОМ
ЯК ФЕНОМЕН АКАДЕМІЧНОГО
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Метою статті є визначення низки причин, своєрідних
передумов, щодо збільшення кількості оригінальних творів для
саксофона з духовим оркестром в академічному музичновиконавському мистецтві періоду ХХ – початку ХХІ століть. Коло
методів дослідження окреслюється, насамперед, історичним
підходом, що обумовлюється означенням широкого періоду
академічного мистецтва гри на саксофоні, а саме рамками ХХ –
початку ХХІ століть. У роботі використовується також
порівняльний метод для можливості виявлення відповідних
відмінностей в академічних творах для саксофона з оркестром
духових інструментів різних композиторів та культурно-історичних
періодів. Структурно-аналітичний та узагальнюючий методи
дослідження
використовуються
для
формування
певної
послідовності викладення матеріалу та здійснення висновків і
перспектив подальшого дослідження означеної теми. Наукова
новизна пропонованої статі обумовлюється відсутністю вивчення
науковцями причинно-наслідкових передумов щодо написання
оригінальних академічних творів для саксофона з духовим
оркестром, а також браком досліджень присвячених розкриттю
феномена становлення академічного саксофонного репертуару в
європейській професійній музиці ХХ – початку ХХІ століть.
Висновки. У роботі простежено історичний процес розвитку
академічних творів для саксофона з духовим оркестром. Причини
суттєвого пожвавлення інтересу композиторів до саксофона, та як
наслідок поява низки оригінальних академічних композицій для
саксофона з духовим оркестром, криються у стрімкому
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вдосконаленні
професійної
виконавської
майстерності
саксофоністів починаючи вже від середини ХХ століття. Оскільки
саксофон є наймолодшим академічним духовим інструментом, він
ще завойовує своє визнання на академічній музичній сцені та з
кожним роком стає більш запитуваним у слухацької аудиторії.
Ключові слова: твір, саксофон, духовий оркестр, академічна
музика, музично-виконавське мистецтво.
Лебедь Владимир Александрович, аспирант кафедры
„История и теория музыки” Днепропетровской академии музыки
им. М. Глинки
Произведения для саксофона с духовым оркестром как
феномен
академического
музыкально-исполнительского
искусства
Целью статьи является определение ряда причин,
своеобразных предпосылок, относительно увеличения количества
оригинальных произведений для саксофона с духовым оркестром в
академическом музыкально-исполнительском искусстве периода
ХХ – начала ХХІ столетий. Круг методов исследования
очерчивается, прежде всего, историческим подходом, который
обуславливается обозначением широкого периода академического
искусства игры на саксофоне, а именно рамками ХХ – начала ХХІ
столетий. В работе используется также сравнительный метод для
возможности выявления определённых различий в академических
произведениях для саксофона с оркестром духовых инструментов
различных композиторов и культурно-исторических периодов.
Структурно-аналитический и обобщающий методы исследования
используются
для
формирования
определённой
последовательности изложения материала, создания выводов и
перспектив дальнейшего изучения обозначенной темы. Научная
новизна представленной статьи обуславливается отсутствием
исследования учёными причинно-следственных предпосылок
относительно
написания
оригинальных
академических
произведений для саксофона с духовым оркестром, а также
нехваткой работ, посвященных раскрытию феномена становления
академического саксофонного репертуара в европейской
профессиональной музыке ХХ – начала ХХІ столетий. Выводы. В
работе прослежен исторический процесс развития академических
произведений для саксофона с духовым оркестром. Причины
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существенной активизации интереса композиторов к саксофону, и
как следствие появление ряда оригинальных академических
композиций для саксофона с духовым оркестром, кроются в
стремительном
усовершенствовании
профессионального
исполнительского мастерства саксофонистов, начиная уже с
середины ХХ столетия. Так как саксофон является самым молодым
академическим духовым инструментом, он ещё завоёвывает своё
признание на академической музыкальной сцене и с каждым годом
становится более затребованным у слушателей.
Ключевые слова: произведение, саксофон, духовой оркестр,
академическая музыка, музыкально-исполнительское искусство.
Lebed Volodymyr, the postgraduate for the chair of „History and
theory music” for Mikhail Glinka academy music of Dnepropetrovsk
region
Compositions for saxophone with wind orchestra as a
phenomenon academic musically performing art
The purpose of scientific article is studying of the definite
reasons, particular preconditions in relation to increasing the quantity of
original compositions for saxophone with wind orchestra in academic
musical-performing art in the period of the 20th – the beginning of the
21st centuries. The round of methods concerning this scientific
investigation is delineated, first of all, by historical approach, which
stipulated by marking of the wide period regarding academic art of
saxophone playing, a namely by the frames of the 20 th – the beginning
21st centuries. The comparative method is also applied by author in this
work for the possibility as touching the detection of certain differences
into academic masterpieces for saxophone with wind professional
orchestra by various composers and culturally historical periods. The
structurally analytical and generalizing methods of the research are used
by investigator for making of determined sequence in reference to
exposition of scientific material and implementation of conclusions as
well as the prospects relatively further exploration of the noted theme.
The scientific newness of the represented disquisition is postulated by
absence of the process comparatively studying by scholars of the
reasons, preconditions concerning writing of the original academic
compositions for saxophone with wind orchestra as well as by lack of
the specialized works, which were dedicated to the revealing of the
phenomenon regarding establishment of the academic saxophone
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repertoire in the European professional music of the 20th – the beginning
of the 21st centuries. Conclusions. The historical process relatively the
development of academic masterpieces for saxophone with wind
orchestra was observed by author in this investigation. The reasons for
essential activity of composers’ interest to a saxophone and, as a result,
appearance of the various original academic compositions for saxophone
with wind orchestra are hiding into the impetuous improvement of the
saxophonists’ professional performing mastery, which is beginning from
the middle of the 20th century. The saxophone conquers the confession
on the academic musical stage and becomes the most requested for
contemporary audience because it is the youngest academic professional
wind instrument.
The key words: composition, saxophone, wind orchestra, academic
music, musically performing art.
Постановка проблеми. У сучасному духовому академічному
мистецтві оркестрове виконавство посідає чільну роль, оскільки
воно є одним з найбільш дієвих художньо-творчих механізмів,
одним з переконливіших інструментів у передачі художнього
змісту музики, повноцінного та всебічного розкриття ідейнообразної змістовності музичних творів. Також оркестр є потужним
об’єднуючим фактором як для музикантів, так і для слухачів.
Значне місце у репертуарах сучасних духових оркестрів посідають
твори для сольних інструментів з оркестром. Зокрема, існує низка
оригінальних, художньо-довершених академічних композицій для
саксофона з оркестром духових інструментів. Підкреслимо, що ці
музичні композиції майже не представлені у сьогочасних
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців сфери духового
академічного музично-виконавського мистецтва.
Актуальність дослідження визначається фактами постійного
зростання кількості академічних сольних творів для саксофона з
оркестром духових інструментів, та, наголосимо, недостатньою
вивченістю означеного пласту духової академічної музики. Також
актуальність означеної теми зумовлюється її вагомим практичним
значенням, окресленим як композиторською, виконавською,
культурно-просвітницькою,
так
і
професійно-педагогічною
сферами застосування. Виконавцям та викладачам, які звертаються
до сольних саксофонних композицій з духовим оркестром
необхідно усвідомлювати відповідні особливості та закономірності
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такого роду творів, їх найбільш характерологічні ознаки й
відповідну художньо-виконавську специфіку.
Огляд літератури. Окремі вектори щодо дослідження
проблем академічного саксофонного та оркестрового духового
професійного виконавства розроблялись такими вченими як
М. Мимрик [7], Л. Максименко [5], Д. Максименко [6], А. Понькіна
[9], В. Апатський [1], С. Цюлюпа [4] та багатьма іншими
фахівцями. Але, на жаль, питання щодо творів для саксофона з
оркестром духових інструментів, зостається на сьогодні ще не
достатньо вивченим.
Метою статті є визначення низки причин, своєрідних
передумов, щодо збільшення кількості оригінальних творів для
саксофона з духовим оркестром в академічному музичновиконавському мистецтві періоду ХХ – початку ХХІ століть.
Об’єктом дослідження постає сольне академічне саксофонне
виконавство з духовим оркестром, а предметом – специфічні
культурно-історичні фактори, передумови, котрі мали вагоме
значення для появи саксофонного академічного репертуару у
супроводі оркестру духових інструментів.
Виклад основного матеріалу. Саксофон з’явився в епоху
романтизму, наголосимо, у час, коли людина потребувала якомога
яскравішого й точнішого виразу власних внутрішніх переживань та
почуттів. Романтизм вимагав нових барв, нових відтінків і тембрів.
„Романтизм не сповна задовольняло спокійне, дещо споглядальне
звучання дерев’яних духових інструментів, їх порівняно невеликий
звук та обмежений динамічний діапазон. „Нудними трубками”
іменував їх на концертній естраді австрійський музикознавець та
критик Едуард Ганслік (1825 – 1904)” [1, 235–236].
Саме тому бельгійський інструментальний майстер Адольф
Сакс і почав спроби вдосконалення існуючих на той час духових
інструментів, у наслідку чого й з’явився саксофон. Музикантконструктор прагнув знайти нову якість звучання духового
інструментарію, що відповідала б естетиці романтизму та могла б
відтворювати нові художньо-естетичні завдання. Винахід А. Сакса
підтримав його друг, композитор Гектор Берліоз, написавши
надзвичайно схвальну статтю про новий духовий інструмент та
увівши його до своїх партитур.
Відомо, що інструменти винайдені А. Саксом були активно
введені у військові професійні оркестри Франції та багатьох інших
держав. Від 1857 року Адольф Сакс очолив клас саксофона в
уславленій Паризькій консерваторії та, наголосимо, створив перші
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підручники (школи) гри на винайдених ним академічних музичних
інструментах. При цьому, А. Сакс активно співпрацював з
відомими музикантами-сучасниками, а саме – славетними
Ж.Б. Сенжелє, Ж. Демерсманом, Ж. Арбаном, під час створення
перших оригінальних творів для нового духового інструмента. Але
ж після смерті А. Сакса у 1894 році, клас саксофона у Паризькій
консерваторії занепав і був відновлений лише у 1948 році.
Закцентуємо, що до середини ХХ століття навчання на
саксофоні відбувалось не систематично, здебільшого на саксофон
переходили з кларнета. Але, навіть тоді, вже існували віртуози,
корті надихали видатних композиторів на написання оригінальних
творів для цього чудового інструмента А. Сакса.
У ті часи духова оркестрова музика переважно знаходилась у
військовій сфері. Оркестри підтримували бойовий дух та розважали
військовослужбовців.
Репертуар
військових
оркестрових
колективів переважно складали марші та перекладення творів
світової класики. Ця традиція існує й у сьогоденні, але з плином
часу, з розвитком техніки гри на духових академічних інструментах
(котра за останнє століття, та навіть півстоліття набагато зросла),
змінилась й музика для професійного духового оркестру.
Такого роду музикування почало виходити з-за рамок лише
військової музичної практики. Це також співпадає із початком
розвитку академічного саксофонного репертуару. З’являється низка
творів для сольного виконавства з духовим оркестром, зокрема
композитори пишуть твори для саксофона з духовим академічним
оркестром, відкриваючи у такому поєднанні нові виразові
можливості, виконавські потенції інструмента, а також нові
художньо-образні сфери. Першим значним твором у цьому
напрямку постав Концерт для саксофона з духовим оркестром
П. Крестона (написаний майстром у 1941 році), котрий розкриває
саксофон
у
максимально
повній
художньо-виразовій
інструментальній палітрі. Тут є і віртуозні пасажі, й чуттєві мелодії
широкого художньо-образного дихання, котрі демонструють
неперевершений тембр цього наймолодшого духового академічного
інструмента.
Вже більше творів для саксофона з духовим оркестром
з’являється у 70-ті роки ХХ століття – це Кончертанте для
саксофона з оркестром духових інструментів К. Грюндмана (1973),
Концерт для саксофона з духовим оркестром М. Готліба (1974),
Концерт-капричіо для саксофона з оркестром духових інструментів
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Г. Калінковича (1977) та інші художньо-довершенні академічні
саксофонні композиції.
Слід відзначити, що Концерт-капричіо для саксофона з
духовим оркестром Г. Калінковича був обов’язковим твором на
VІ Міжнародному конкурсі саксофоністів імені Адольфа Сакса,
котрий на сьогодні вважається найпрестижнішим саксофонним
конкурсом. Цей феєрично-блискавичний твір, натхненний постаттю
геніального Ніколо Паганіні, розкриває широкі віртуозно-технічні
можливості академічного саксофона, інструмента, котрого сьогодні
порівнюють зі скрипкою.
У 80-х та 90-х роках ХХ століття були написані такі
академічні саксофонні твори як Фантазія для саксофона з духовим
оркестром К. Сміта (1983), композиція „Приствята Саксуˮ для
саксофона з оркестром духових інструментів А. Крепена (1993),
твір „Птахиˮ для саксофона з духовим оркестром Т. Машіма (1995).
На початку ХХІ століття з під пера Дж. Уільямса
народжується композиція „Ескападесˮ для саксофона з духовим
оркестром (2002), з’являється Концерт для саксофона-сопрано з
оркестром духових інструментів Дж. Маккея (2007), бачить світ
композиція О. Кальмелля „Краєвид Манхеттенаˮ для саксофона з
духовим оркестром (2015) та багато інших художньо-довершених,
оригінальних академічних саксофонних творів.
Підкреслимо, що ця музика вже не нагадує композиції для
військових оркестрів, вона набуває нових яскраво самобутніх барв
та художніх відтінків.
Переважно ці твори написані
американськими та західно-європейськими композиторами, а також
японськими майстрами, оскільки в цих країнах існують
філармонійні академічні духові оркестри, котрі вивели духову
професійну оркестрову музику на новий художньо-якісний та
виконавський рівень і повсякчасно сприяють її подальшому
розвитку й всебічній популяризації. Важливим є і співпраця з
видатними
музикантами-виконавцями
та
виконавцямикомпозиторами, задля розвитку професійного саксофонного
виконавства.
Серед духових академічних інструментів сучасності саксофон
є досить популярним музичним професійним інструментом,
завдяки своїй універсальності та спроможності виконувати
найрізноманітнішу музику. Тому популяризація іншого духового
інструментарію за допомогою саксофона, зокрема академічними
творами для саксофона з духовим оркестром, є цілком можливим та
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корисним явищем у сучасному духовому музично-виконавському
мистецтві.
Винятково актуальною також є популяризація й академічного,
або як його називають класичного виконавства на саксофоні,
оскільки навіть у Німеччині, де музична культура знаходиться на
найвищому рівні, академічний саксофон є чимось новим,
екстравагантним та навіть екзотичним. Що тоді казати про
академічний саксофон на вітчизняних теренах. Його потрібно
розвивати та популяризувати серед численних слухачів та
поціновувачів музичного мистецтва, адже розвиток вітчизняної
духової практики сприятиме більш активному зростанню
загальнодержавного культурно-мистецького рівня (духова музика
завжди користувалась неабиякою увагою з боку громадян та
завжди була соціально затребуваним художньо-мистецьким
явищем).
Висновки. Розвиток академічного сольного саксофонного
репертуару у супроводі оркестру духових інструментів пов’язаний
зі становленням школи гри на академічному саксофоні. Оскільки
професійні класи гри на цьому інструменті з’явились лише після
другої світової війни, це досить вагомо загальмувало розвиток
професійного саксофонного виконавства. Але оскільки цей
інструмент є напрочуд легким в оволодінні та постійно
удосконалюваним, виконавський рівень гри на ньому, а отже й
академічний репертуар, постійно оновлюється та розвивається.
Розвиток та популярність саксофона може стати вагомою
взаємозбагачувальною ланкою між виконавцями та слухачами,
наголосимо, при виконанні академічних саксофонних творів з
духовим оркестром, що буде суттєво популяризувати як оркестрову
духову музику, так й окремі професійні оркестрові духові
інструменти.
Причини суттєвого пожвавлення інтересу композиторів до
саксофона, та як наслідок поява низки оригінальних академічних
композицій для саксофона з духовим оркестром, криються у
стрімкому вдосконаленні професійної виконавської майстерності
саксофоністів починаючи вже від середини ХХ століття. Оскільки
саксофон є наймолодшим академічним духовим інструментом, він
ще завойовує своє визнання на академічній музичній сцені та з
кожним роком стає більш запитуваним у слухацької аудиторії.
Перспективи дослідження означеної теми зумовлюються,
насамперед, проведенням виконавського аналізу найбільш
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популярних сольних академічних саксофонних композицій у
супроводі оркестру духових інструментів.
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„HOMMAGE A PACO” BY FRANK ANGELIS
IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY TRENDS
OF ACCORDIONAL ART
The purpose of this research is to identify the specificity of pop
and jazz stylistics as one of the characteristic trends of modern
accordion art, using the analysis of the composition „Hommage a Paco”
by Frank Angelis. The methods of the proposed scientific article are
based on the use of research approaches (genre, style, textual,
analytical), which allow to identify the specific embodiment of trends in
the current stage of the development of accordion art in the modern
repertoire. Scientific novelty. Despite its widespread use in practice,
Frank Angelis’s composing work has not been subject to scientific
understanding; in particular, his work has not been analyzed in detail in
contemporary Ukraine. Conclusions. As a result of the analysis of
Frank Angelis’s „Hommage a Pacco”, it was founded that the specificity
of the formation is coordinated by the principle of double-frequency (the
first part has an expositional character, the second – jazzimprovisational); the individuality and expressiveness of the aesthetics
of the theme are determined by the dances of the famous Spanish
virtuoso guitarist Paco de Lucia (Allegres, Bulires and Tangos), which
underlie the work. The specificity of the harmonic plan is mainly based
on alternate septaccords and noncords, and the thematicism is modified
by texturing. The dedication to the creator of the „new flamenco” style
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is reflected in a diverse palette of playing tools, most of which mimic the
specificity of guitar techniques (so the specific accordion tremolo gives
the music material an expressive, precise, more sonorous sound – the
color of the flamenco, and creates an invoice-like texture). Also in the
melodic line are reflected specific guitar techniques, including „long
picado”, „rasgeado”, „alsapua”. A peculiar feature of the composer’s
style is the use of jazz elements such as: „quasi-improvisation”, „minisolo”. Combining music from different directions, F. Angelis created the
unique composition, giving it the characteristic features of Spanish
flamenco and jazz music.
The key words: jazz music, improvisation, synthesis, style,
flamenco.
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Бакалінська Лілія Миколаївна, магістрант кафедри
„Оркестрові інструментиˮ Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки
„Hommage a Pacoˮ Франка Анжеліса в контексті сучасних
тенденцій баянно-акордеонного мистецтва
Мета дослідження – на прикладі аналізу композиції
„Нommage a Рacoˮ Франка Анжеліса виявити специфіку естрадноджазової стилістики як однієї з характерних тенденцій сучасного
баянно-акордеонного мистецтва. Методи пропонованої наукової
статті спираються на застосування дослідницьких підходів
(жанрових,
стильових,
текстологічних,
аналітичних),
які
дозволяють виявити специфіку втілення в репертуарі тенденцій
сучасного етапу розвитку баянно-акордеонного мистецтва.
Наукова новизна. Не дивлячись на широке використання в
практиці композицій Ф. Анжеліса, композиторський доробок митця
ще й досі не підлягав науковому осмисленню, зокрема в Україні
його творчість детально не аналізувалася. Висновки. У результаті
аналізу твору „Нommage a Рacoˮ Франка Анжеліса було виявлено,
що специфіка формоутворення координується принципом
двочастинності (перша частина має експозиційний характер, друга
– джазово-імпровізаційний); індивідуальність та виразність
естетики тематизму визначають танці відомого іспанського
гітариста-віртуоза Пако де Люсії (Allegres, Bulires та Tangos), що
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лежать в основі твору. Специфіка гармонічного плану будується
здебільшого на альтерованих септакордах та нонакордах, тематизм
видозмінюється за рахунок фактурного викладення. Присвята
творцю стилю „нове фламенкоˮ відбивається у різноманітній
палітрі засобів гри, більшість з яких імітують специфіку гітарних
прийомів (так специфічний акордеонний прийом tremolo придає
музичному матеріалу більш виразного, чіткого, дзвінкого звучання
– колорит фламенко, а також створює фактурно-динамічний
контраст). В мелодичній лінії віддзеркалюються специфічні гітарні
техніки, серед яких „тривале пікадоˮ, „расгеадоˮ, „альсапуаˮ.
Своєрідною рисою композиторського стилю Ф. Анжеліса є
використання джазових елементів, таких як „quasi-імпровізаціяˮ,
„міні-солоˮ. Поєднавши музику різних напрямків Ф. Анжеліс
створив самобутню композицію, наділивши її характерними
ознаками іспанського фламенку, а також джазу.
Ключові слова: джаз, імпровізація, синтез, стиль, фламенко.
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современных тенденций баянно-аккордеонного искусства
Цель исследования – на примере анализа композиции
„Нommage a Рacoˮ Франко Анжелиса выявить специфику эстрадноджазовой стилистики как одной из характерных тенденций
современного
баянно-аккордеонного
искусства.
Методы
достижения поставленной цели опираются на применение
исследовательских
подходов
(жанровых,
стилевых,
текстологических, аналитических), которые позволяют выявить
специфику воплощения в репертуаре тенденций современного
этапа развития баянно-аккордеонного искусства. Научная
новизна. Несмотря на широкое использование в практике
произведений Ф. Анжелиса, композиторское наследие мастера еще
не познало научного осмысления, в частности в Украине его
творчество подробно не анализировалось. Выводы. В результате
анализа произведения „Нommage a Рacoˮ Франко Анжелиса было
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обнаружено, что специфика формообразования координируется
согласно
принципу
двучастности
(первая
часть
имеет
экспозиционный характер, вторая – джазово-импровизационный);
индивидуальность и выразительность эстетики тематизма
определяют танцы знаменитого испанского гитариста-виртуоза
Пако де Люсии (Allegres, Bulires и Tangos), лежащие в основе
произведения. Специфика гармонического плана строится в
основном на альтерированных септаккордах и нонаккордах,
тематизм видоизменяется за счет фактурного изложения.
Посвящение создателю стиля „новое фламенкоˮ отражается в
разнообразной палитре средств игры, большинство из которых
имитируют специфику гитарных приёмов (так специфический
аккордеонный приём tremolo придаёт музыкальному материалу
более выразительного, четкого, звонкого звучания – колорит
фламенко, и создаёт фактурно-динамический контраст). Также в
мелодической линии отражаются специфические гитарные
техники, среди которых „длительное пикадˮ, „расгеадоˮ,
„альсапуаˮ. Своеобразной чертой композиторского стиля
Ф. Анжелиса является использование джазовых элементов, таких
как „quasi-импровизацияˮ, „мини-солоˮ. Соединив музыку
различных направлений Ф. Анжелис создал самобытную
композицию, наделив её характерными признаками испанского
фламенко, а также джаза.
Ключевые слова: джаз, импровизация, синтез, стиль,
фламенко.
Setting of the problem. In the modern academic repertoire of
accordion art, there is a well-established tendency to gravitate towards
pop and jazz styles, which is embodied as in the composer's dimension
(R. Würtner, A. Haydenko, E. Derbenko, V. Zubitsky, Y. Oleksiv,
P. Stashev, A. Stashev Frosini et al.), as well as in performing arts
(S. Grinchenko, J. Gonzales, P. Dranga, Y. Kobayashi, V. Kovtun,
V. Murza, Y. Purits, etc.). Artists – such as: A. Van Damm, V. Vlasov,
R. Galliano, F. Morocco, B. Mironchuk, O. Na Yun Kin, O. Sklyarov
and etc. – combine the data of the sphere of activity ness. The role of a
kind of popularizer, the spread of this trend is played by competitive
international practice. For example, in such competitions as Trophee
Mondiale, Castelfidardo, Montrond les Bains, Coupe Mondiale, the
nomination (represented by high, quantitative figures), in which the
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accordion is presented in a variety jazz style, is very popular. And in this
context, the practical response is the work of the famous French
accordion-composer F. Angelis.
Topicality of this exploration is due to the fact that the process of
expanding the original accordion repertoire is subordinated to the idea of
genre-style synthesis and from the same positions is of scientific interest
tested by the work of creativity of Frank Angelis, who through the prism
of accordion art combines the basics of jazz culture and Spanish music
in creation „Hommage a Pacoˮ.
The literature review. The dissertative works of Marina Bulda [1]
and Yuri Dyachenko [2] are devoted to revealing the role and place of
pop and jazz music in the evolution of accordion art. Musicologists, in
the context of the performance of domestic and foreign accordionists,
consider the stylistic directions of pop and jazz music and reveal the
dynamics of development of the original repertoire claim that the
process of its enrichment goes through the synthesis of different styles.
As analytical music material in the mentioned studies, attention is paid
to the works of R. Galliano, A. Beloshitsky, A. Van Dammou,
V. Vlasov, R. Wurtner, V. Gridin, G. Deira, F. Morocco, V. Podgorny,
A. Piazzolli, A. Fossen. Consequently, in this context, the work of Frank
Angelis still remains outside the scope of domestic scientists.
The purpose of the study is to analyze the specificity of pop and
jazz stylistics as one of the characteristic tendencies of the modern
trends of accordion art, using the analysis of the composition
„Hommage a Paco” by Frank Angelis.
The object of the research is jazz pop music in modern accordion
mastery and the subject is the specificity of embodying the jazz trends
of the accordion mastery in the composition of Frank Angelisʼs
„Hommage a Paco”.
Presenting main material. Before presenting the results of an
analysis of one of Frank Angelis' well-known work, „Hommage a Pacoˮ,
briefly outlines the genre landmarks of this contemporary French
composer. Among the genres he tried were works of great form, it
should be emphasized that sonatas and suites („Impasseˮ, „Brel-Bachˮ,
„Haïtiˮ), as well as many concert miniatures (from the most famous
„Nocturneˮ, „Toccataˮ, „Amalgamˮ). Characteristic features of the
composer style of Frank Angelis (who by the way is actively involved in
performing and teaching activities) are: the use of jazz elements („quasi-
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improvisationsˮ, „mini-solosˮ), the use of tonal matching of the same
textured layers and support for Latin American music.
These features are clearly embodied in the composition „Hommage
a Pacoˮ, which was created in 2006 and is dedicated to the legendary
Spanish virtuoso guitarist, creator of the „new flamencoˮ style Paco de
Lucia.
Dynamic (Allegro tempo is indicated) and large-scale composition
(287 cycles, average sound time – 4.20 minutes), does not obey to the
strict canons of formation, and reflects the improvisational thinking of
F. Angelis. The free sound flow in the „quasi-improvisedˮ constructions
is about one third of the work, in which there is spontaneity and intensity
of development (the theme seems to be 'released' from the established
framework).
The specificity of the formation of the play „Hommage a Pacoˮ is
coordinated by the principle of two-part – the first has an expositional
character, the second – jazz-improvisational. It can be schematically
depicted as:

The first theme (presented in a simple three-part form) is a
decisive, clear, affirmative, based on a rhythmic compass. In it from the
first beat sound in the register „tuttiˮ dissonant chords, the use of which
is inherent in flamenco music, while in the guitar tradition, they are
performed reception rasgeado (1-6 vols.). To simulate it in the accordion
reading the technique of the game - tremolo bellows (which performs
the first chords of each phrase) is used. The same technique achieves a
dynamic nuance - f and ensures the articulation of the initial element of
the theme (emphasis in combination with the staccato). The sub-rhythm
of the first theme indicates the 8 clock frequency (a, a1) containing the
sequence of alternation of the following clock sizes: 3/8, 2/8, 5/8, 4/8, 3
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/ 8,2 / 8, 8 / 8, 4/8. Such metric instability (emphasized by the author's
tres rythme trailer) conveys an image of sharpness, unrestrainedness and
unpredictability.
In the middle period of the first theme, described metro-rhythmic
formula is kept, which is now emphasized by the right-hand party. Thus
laid out in the bass melodic line, provides a greater integrity (compared
to its extreme sections) and active, moving character. The theme sounds
in the party of the left hand, with its sound reminiscent of the double
bass solo in the ensemble. It is based on eight note durations on a
previous combination of alternation of intonation accents followed by
patchy notes, emphasizing the syncopated rhythm. The composer seems
to imitate the sound of a guitar in the technique alsapua (alzapua), which
uses the thumb of the right hand, acting as a mediator. The reprisal
period of the first theme is structurally and tonally consistent with the
source material. The middle element of the phrase („mini-soloˮ), which
is set out in sixteenth durations, transforming by dynamics movement.
The second theme (in the form of a simple two-part, containing
exposition conduct and „quasi-improvisationˮ) is significantly different
in character from the first - rigid, choppy statements are replaced by
light narrative phrases that are built on a stable meter (stroke size 8/8).
The ease of sounding the melodic material is ensured by the tessiturregister decision - the accompanying voices do not go beyond the small
octave, the melodic material is laid out in the registers „risoloˮ and
„unisonˮ. In the first place is the rhythm that is characteristic of Latin
American music. Free but concentrated and upward and downward
imitating-improvisational phrases give a sense of flight, desire for
change, and alterations give excitement and indecision to their
implementation. The second theme contains such a technique as
rehearsals, which embodies a characteristic of the guitar technique of
sound-making, called „long-range picadoˮ – a game with frequent
changes of the index and middle fingers (4t., 8t., 12t.).
In the second part of the composition – jazz-improvisational, there
is a development of thematic material – in fact, it is the improvisation
prescribed by the composer, containing a number of dynamic, textural,
tonal and timbre (register) comparisons.
Initially, the middle period material of the first theme sounds,
which is modified by the specific reception of the game – tremolo (every
eighth note in the bass is performed). This enhances the dynamic
contrast with the previous section. In the next section of the
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improvisation, Frank Angelis seems to create an intonation of France,
which is embodied through „broadˮ chromatic „wave-likeˮ
constructions („quasi-improvisationsˮ), and the specified register –
„bayan with bassoonˮ gives the sound of softness and tenderness that is
not specific to flamenco music.
So sixteenth notes, which are „strungˮ on a frame of eight notes in
the bass-theme, create an imitation of the guitar strings that return the
theme flamenco color. The sixteenth notes act as a spring, preparing the
listener for the final climax of the piece. Performing this section requires
a performer of a high level of technical skill, because the increase in the
rate of movement of the right hand is complicated by uncomfortable
octave jumps. Also, when creating an interpretive version of the work,
the artist should pay attention to the fact that the dynamic nuances are
almost not prescribed by the author, but their absence is partially offset
by such remarks as: „Tres rythmeˮ, „Сrescendo рoco a рocoˮ, „Tres
legerˮ, „Plus fortˮ, „Brillantˮ.
The code is based on the material of the first theme. Using the
„tuttiˮ register and the basic basses combined with the optional system,
the author amplifies the dynamic voltage. The composition ends with a
fff dissonant chord (g-moll), which (like the initial one) is performed by
tremolo reception, but its rhythmic organization becomes more decisive
– not eight but sixteenth durations.
Combining the characteristic features of Spanish flamenco and
jazz, Frank Angelis created a unique composition, which today is a real
masterpiece of the jazz variety of modern accordion music. In 2013, this
work was awarded the UNESCO Prize (according to the information of
the International Confederation of Accordionists).
Conclusions. As a result of the analysis of Frank Angelisʼs
„Hommage a Paccoˮ, it was founded that the specificity of the formation
is coordinated by the principle of double-frequency (the first part has an
expositional character, the second – jazz-improvisational); the
individuality and expressiveness of the aesthetics of the theme are
determined by the dances of the famous Spanish virtuoso guitarist Paco
de Lucia (Allegres, Bulires and Tangos), which underlie the work.
The specificity of the harmonic plan is mainly based on alternate
septaccords and noncords, and the thematicism is modified by texturing.
The dedication to the creator of the „new flamencoˮ style is reflected in
a diverse palette of playing tools, most of which mimic the specificity of
guitar techniques (so the specific accordion tremolo gives the music
material an expressive, precise, more sonorous sound – the color of the
flamenco, and creates an invoice-like texture). Also in the melodic line
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are reflected specific guitar techniques, including „long picadoˮ,
„rasgeadoˮ, „alsapuaˮ. A peculiar feature of the composerʼs style is the
use of jazz elements such as: „quasi-improvisationˮ, „mini-soloˮ.
Combining music from different directions, F. Angelis created a unique
composition, giving it the characteristic features of Spanish flamenco
and jazz.
The prospects of the study can be viewed in two directions:
complementing other musical works by F. Angelis, revealing similar
principles in the accordion creativity of modern domestic and foreign
composers.
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TO THE PROBLEM
OF THE MAGNIFICAT GENRE READING
IN CREATIVE WORK OF JOHN RUTTER
The purpose of this article is to uncover some features of
realization of the Magnificat genre in the creative work of John Milford
Ratter, contemporary world famous composer, conductor, arranger,
notes publisher, which received wide recognition, in the first place, as
the author of numerous artistic compositions into the sphere of
academically professional choral art. The round of scientifically
investigative methods relies on a genre-based approach, stylistic and
functional approaches of the research analysis. The explorers are also
having the process of applying the structurally analytical as well as
comparative methods, specialized ways for studying of the abovementioned problem. The scientific novelty of the article is in the
illumination of compositional features, timbre-texture decisions in the
Magnificat genre in creative work of John Ratter that until now did not
appear in modern domestic musicology research. The authors of
represented article are investigating, for the first time, in the Ukrainian
musicological thought, the problem concerning succession and
regeneration of leading, the most crucial genre indications of Magnificat
in compositionally artistic observation by John Milford Ratter.
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Conclusions. The Magnificat of John Rutter illustrates a new way of
reading of this genre by the prime example of an unconventional
embodiment of the classic genre model based on the synthesis of
canonical and not canonical texts. The choral work attracts by its
openness, sincerity, lyric artistic images that can be easily remembered,
its melodious and harmonious colours, simplicity for understanding. The
composer harmoniously combines traditions and their talented renewal:
in this sense, the Magnificat is a model for the musical culture of the
second half of the XX century and the beginning of the XXI century.
The key words: genres of choral music, the Magnificat genre,
English choral music.
Варакута Марина Іванівна, кандидат мистецтвознавства,
доцент,
доцент
кафедри
„Історія
та
теорія
музики”
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
Дашко Володимир Миколайович, магістрант кафедри
„Вокально-хорова майстерність” Дніпропетровської академії
музики ім. М. Глінки
До проблеми прочитання жанру Магніфікат у творчості
Джона Раттера
Метою статті є виявлення деяких особливостей втілення
жанру магніфікату в творчості Джона Мілфорда Раттера, сучасного
всесвітньо відомого Великобританського композитора, диригента,
аранжувальника, нотного видавця, який отримав визнання,
насамперед, як автор численних композицій у сфері академічного
хорового мистецтва. Коло методів пропонованого наукового
дослідження базується на історико-типологічному, жанровому,
стильовому й функціональному методах аналізу. Науковці також
вдаються
до
застосування
структурно-аналітичного
та
порівняльного методів вивчення вищеозначеної проблеми.
Наукова новизна статті полягає у висвітленні композиційних
особливостей, темброво-фактурних рішень жанру магніфікату
Джона Раттера, що досі не ставало предметом ґрунтовного
дослідження в сучасному вітчизняному музикознавстві. Автори
зазначеної статті вперше досліджують в українській музикознавчій
думці проблему спадкоємності та регенерації провідних, найбільш
ключових жанрових показників магніфікату в композиційнохудожньому баченні Джона Раттера. Висновки. Магніфікат Джона
Мілфорда Раттера є абсолютно новим прочитанням цього жанру,
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самобутньо-характерним,
яскравим
прикладом
новітнього,
нетрадиційного втілення класичної жанрової моделі на основі
синтезу канонічного, а також неканонічного текстів. Акцентований
у пропонованому дослідженні хоровий твір приваблює своєю
відкритістю, щирістю, ліричністю образів, що запам'ятовуються
мелодійними та гармонійними фарбами, особливою доступністю
художньо-образного, ідейно-змістовного сприйняття. Композитор
гармонійно поєднує в музичному творі слідування встановленим
традиціям, а також їх талановите оновлення. Саме у цьому сенсі
жанр Магніфікату є показовим для сучасної академічної
європейської музичної культури періоду другої половини XX –
початку XXI століть.
Ключові слова: хорові жанри, жанр „Магніфікат”, англійська
хорова музика.
Варакута Марина Ивановна, кандидат искусствоведения,
доцент, доцент кафедры „История и теория музыки”
Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки
Дашко Владимир Николаевич, магистрант кафедры
„Вокально-хоровое мастерство” Днепропетровской академии
музыки им. М. Глинки
К проблеме прочтения жанра Магнификат в творчестве
Джона Раттера
Целью статьи является выявление некоторых особенностей
воплощения жанра магнификата в творчестве Джона Милфорда
Раттера, современного всемирно известного композитора,
дирижера, аранжировщика, нотного издателя, который получил
признание, прежде всего, как автор многочисленных композиций в
сфере академического хорового искусства. Перечень методов
предлагаемого научного исследования базируется на историкотипологическом, жанровом, стилевом и функциональном методах
анализа. Ученые также используют структурно-аналитический и
сравнительный методы изучения вышеотмеченной проблемы.
Научная
новизна
статьи
заключается
в
освещении
композиционных особенностей, темброво-фактурных решений
жанра магнификата у Дж. Раттера, что до сих пор не становилось
предметом
исследования
в
современном
отечественном
музыковедении. Авторы представленной статьи впервые исследуют
в украинской музыковедческой мысли проблему наследственности
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и регенерации ведущих, наиболее ключевых жанровых показателей
магнификата в композиционно-художественном видении Джона
Раттера. Выводы. Магнификат Джона Милфорда Раттера является
абсолютно новым прочтением этого жанра, самобытнохарактерным, ярким примером нового, нетрадиционного
воплощения классической жанровой модели на основе синтеза
канонического, а также неканонического текстов. Акцентированное
в предложенном исследовании хоровое произведение привлекает
своей открытостью, искренностью лирических образов, которые
запоминаются мелодическими и гармоническими красками,
особенной доступностью художественно-образного, идейносодержательного восприятия. Композитор гармонично сочетает в
музыкальном произведении следование установленным традициям
и их талантливое обновление. Именно в этом смысле Магнификат
является показательным для современной академической
европейской музыкальной культуры периода второй половины XX
– начала XXI веков.
Ключевые слова: хоровые жанры, жанр „Магнификат”,
английская хоровая музыка.
The statement of this problem. It becomes apparent, that the XX
century has brought about its own amendments with regard to the
dateless genre. It is not by chance that many composers approached the
sacred themes because it is in the XX century that the special treatment
of sacred culture, its revival and reinterpretation resulted from intensive
renewal of means of musical expression and context, as well as, the field
of the genre. Those conditions the topicality of the research dedicated to
the Magnificat genre.
Analysis of the recent research and publications. There are few
papers dedicated to works of J. Rutter, which is especially the case with
respect to the domestic musicology. Yu. S. Kuchurivskyi explores the
Requiem genre along with the choral music of British composers [3];
individual papers are dedicated to the sacred works by J. Rutter [4; 5; 6].
Video recordings of the Magnificat and other works by the composer
were used as means for discovery of the particularities of his choral style
writing in general.
The purpose of this article is to revealing some of the specifics of
the Magnificat genre reading in bright, creative works, masterpeaces by
J. Rutter.
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The object of the study is historically determined body of
characteristics of the Magnificat genre; subject of this research is the
scope of specifics concerning the Magnificat genre in J. Rutter’s creative
works.
The results and discussion. The fate of the Magnificat genre in
the history of XX century music is unique. It is well known that the
Magnificat is the song of thanks „My soul doth magnify the Lord” sung
by Mary upon her relation's, St. Elizabeth's, who thus accepted Mary at
her house as the Mother of God, blessing. The text is taken from the
first chapter of the Gospel of Luke (1: 46-55). The Magnificat plays an
important role in the worship of all religious traditions: for the Orthodox
– in the Divine Office of Lauds; for Catholics the Latin version of the
Magnificat is part of the Vespers.
A number of composers have addressed the texts of the Magnificat
(J.S. Bach, K. Monteverdi, A. Vivaldi, as well as, modern composers
A. Part, J. Rutter). The text of this canticle was recorded on the outer
wall of the Church of the Visitation in Ein Karem in more than 50
languages. Being a part of the Protestant culture, the Magnificat genre
has evolved significantly throughout its history. The interest in the
Magnificat genre has been dynamically increasing, but its „Golden Age”
took place in the XVII century. During the XIX century, the
preoccupation with the genre fades away and is renewed in the XX
century due to the mainstreaming of sacred topics. With regard to the
choice of the language for the text, the new tendencies are emerging.
However, in the XVI century the Magnificats written in Latin were
predominant. Influenced by the common tendencies of writing for
different casts, the Magnificats were written in genres of vocal, vocalinstrumental of organ music. Most of the settings call for the undivided
single choir a’cappеlla performance, while others require the division of
the choirs. The larger scope of Magnificats is composed for a single
choir. Magnificats that require two choirs are influenced by German’s
favourite of „cori spezatti” and can be either accompanied by musical
instruments or not.
The Magnificat, either in Latin or in German translation, has
become a part of the Protestant Liturgy. Latin or German carols were
included as interludes in the Magnificat that was part of the Protestant
Liturgy tradition; traces of this tradition can be heard in J.S. Bach’s
Magnificat. Orlando di Lasso gave rise to a contratextural type of
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Magnificat. Later on, both sacred and secular music could have been
used as a polyphonic primary source.
The deep spiritual essence of J. Rutter’s works has drawn to his
music a broad audience making composer’s pieces popular all over the
World. Nowadays, J. Rutter is not only a famous composer and
conductor, but also University lecturer, as well as, an active participant
of Music festivals and conferences hosted in Europe, Scandinavia, and
Northern America.
J. Rutter’s music is eclectic, it bears traces of French and English
choral traditions of the XX century, along with, those of „light” music,
classical American songs and Jazz traditions.
J. Rutter’s Magnificat was written in 1985 for soprano solo, mixed
chorus, and chamber orchestra; it is one of the brilliant examples of the
genre interpretation. The piece synthesises stylistic features of different
periods: mediaeval airs and modern traditions. It is an indicative piece
for the music culture of letter half of the XX – the beginning of the XXI
century. The piece is in seven movements:
1. Magnificat anima mea (My soul doth magnify the Lord).
2. Of a Rose, a lovely Rose.
3. Quia fecit mihi magna (For he that is mighty hath magnified
me).
4. Et misericordia (And his mercy is on them that fear him:
throughout all generations).
5. Fecit potentiam
(He hath shewed strength).
6. Esurientes (He hath filled the hungry).
7. Gloria Patri (Glory be to the Father).
The character of the piece combines two emotional dimensions:
repentance and bragging with І-ІІІ-V-VII movements being fast,
trumpet-like, and brilliant, whereas movements II-IV-VI are lyrical,
featuring soprano solo.
The opening theme (G-dur) of the first movement, „Magnificat
anima mea” is light and brisk. Unlike Bach, who sets first verses in
separate movements, J. Rutter combines first three verses into a single
choral movement, creating various motifs and repeating the first verse at
the end.
The second movement, „Of a Rose, a lovely rose”, deserves
special attention. It is based on the text of English poem "Of a Rose, a
Lovely Rose" that dates back to XV century. Its anonymous poet depicts
Jesus as a rose, Mary as a rose bush with five branches: The
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Annunciation, a star over Bethlehem, three kings, the diminishing of the
Devil’s might, and Heavens. This highly lyrical movement evokes the
style of medieval singing. The eight stanzas with three rhymes within its
four lines are set to music as variations on the ostinato melody with
addition of a concluding prayer „Pray we to her”.
Opening
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The third movement „Quia fecit mihi magna” is in two parts. The
first one begins with the entrance of the organ, fanfares of the timpani,
and glissando of the winds; the chorus (f-ff in the high tessitura (D dur))
reflects solemn dotted rhythms of the French overture. The main motif is
restated three times before being interrupted by the fanfare-like sounds.
The second part „Et sanctum nomen eius” is marked „dolce and
tranquillo”. The main theme is a Gregorian chant from Missa „Cum
Jubilo”. This is the only time in the whole Magnificat where the
composer incorporated a quotation.
The fourth movement „Et misericordia” starts with a calm
opening theme in the orchestra. This melodious theme is first sung as a
solo, then by the chorus in a unison. The fourth movement is in a form
of variations А-А1-А2-А3-А4-А5-А6-А7 with a coda.
The fifth movement „Fecit potentiam” marks a culmination of the
whole piece and is a rich example of intense and energetic rhythms (with
elements of swing). This impetuous movement can be divided into two
parts: A built on an energetic theme, and B – on a lyrical one that
prepares the next, sixth, movement that is performed attacca.
The sixth movement, „Esurientes” opens with a peaceful
orchestral theme featuring the arpeggios of a harp and is similar to that
of the forth in its character, albeit is in the ternary form with the
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contrasting middle section. „Esurientes implevit bonis” is sung by a solo
soprano accompanied by the orchestra with the woodwind-dominated
sound. The dynamic range is held in a quieter range of p-mf.
The final movement, „Gloria Patri” incorporates the thematic
material from the I and III movements of the Magnificat replicating
precisely the rhythm and corresponding structure that employs the same
voice-types changing from bass to two sopranos; the only difference is
that the text changes.
The musical language of the Magnificat combines different types
of texture: diatonic with chromatic, homophonic with polyphonic
(featuring simple and canonic imitations, the use of stretto). As a rule,
the composer mostly employs the idiomatic characteristic of the
Gregorian chant; only once he uses a quotation from the masse „Cum
Jubilo”. Combinations of freely developing melodic structures with the
intense renewal of the rhythmic patterns (triplets, syncopations,
polyrhythms), and the search for the new shades of timber deserve
special attention.
The harmonic language of the Magnificat is highly original. It is
characterised by the integration of tertian and quartal chords, dissonant
harmonies, major-minor tonality, contrasting key combinations, all of
which give the exuberance to the musical language of the piece.
Metre and rhythm play an important role in the Magnificat. The
composer chooses alternating meters following the text, „straightening”
it up; he opts for creating contrasts concerning the texture of the piece.
The composer uses mixed texture: homophonic with polyphonic (fugato,
simple and canonic imitations). Throughout the piece, the density of the
texture varies gradually becoming thicker at one time, thinner at the
other. The themes from each movement gradually move through all
parts of the chorus. The orchestra accompanying the chorus, thus
playing a vital part in creating the character of the music.
Conclusions. Music of J. Rutter attracts by its openness, sincerity,
lyric music images that can be easily remembered, its melodious and
harmonious colours, simplicity for understanding. J. Rutter’s Magnificat
illustrates a new way of reading of this genre by the prime example of an
unconventional embodiment of classic genre model based on the
synthesis of canonical and not canonical texts (an English poem of the
XV century). It harmoniously combines traditions and their talented
renewal: in this sense, the Magnificat is a model for the musical culture
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of the second half of the XX century and the beginning of the XXI
century.
The prospects of the further scientific research lie in the
investigation of the Magnificat genre as a part of the creative work of
modern composers and illustration of the correspondences between the
different novel readings of the genre.
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МУЗИЧНИЙ ТВІР
ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ
ФЕНОМЕН
Два дні поспіль, а саме – 21-22 жовтня 2019 року в
Дніпропетровській академії музики імені Михайла Глінки
відбувалась ХІІІ Міжвузівська науково-практична студентська
конференція. Наголосимо, що її назва «Музичний твір як
культурно-історичний феномен», постала абсолютно логічним
результатом зумовленості вагомого значення у науководослідницькій роботі якраз феномену музичної композиції, як
магістрально рушійної, багато у чому нез’ясованої сили
еволюціонування музичного мистецтва.
Акцентуватимемо, що художній твір, як концентрованоідейний результат мистецької, творчої діяльності у будь-якій
художньо-культурній сфері, передусім, об’єднує численні
різновиди багатьох мистецьких спеціалізацій, формуючи при цьому
естетичну
багатогранність,
максимальну
неповторність
безпосереднього акту творчості, прямої процесії мистецького
творення.
Саме так здійснилось й у цьогорічній студентській науковопрактичній конференції, яка організувала, щонайбільше об’єднала і
послідовно-творчо інтегрувала, без виключення, усі музичні
спеціалізації в монолітний теоретичний, а також науковопрактичний комплекс знань.
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Вкрай важливо, що абсолютно кожний з доповідачівнауковців мав яскраво презентовані, художньо-практичні
ілюстрації досліджуваних музичних композицій, чим, безсумнівно,
поміж іншого, утверджувалась виняткова універсальність
майбутніх митців-професіоналів, фахівців царини академічного
професійного музичного мистецтва.
Підкреслимо й динамічний процес збереження багаторічної
традиції наукового дискутування, наголосимо, обов’язкової
полеміки, дебатування внаслідок численних запитань, а також
відповідей між учасниками науково-практичного диспуту.
Абсолютно не буде перебільшенням, якщо саме цю, конкретноозначену особливість наукової конференції у Дніпропетровській
академії музики імені Михайла Глінки, назвемо найбільш
визначально-ідентифікаційною,
максимальною
своєріднохарактерною рисою, самобутньою ознакою наукового спілкування
у Дніпрі.
Приємно означити, що еволюція розвитку науковопрактичного фахово-спеціалізованого діалогу ствердила також і
необхідну відповідність щодо освітньо-кваліфікаційного рівня
доповідачів,
а
це,
насамперед,
здобувачі
магістри,
акцентуватимемо, усіх спеціалізацій. Та саме тут слід наголосити,
що біля десяти років потому у програмі учасників науковопрактичної конференції було позначено переважно студентів
відділу „Теорія музики” музичного коледжу тоді ще
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.
Таким чином, підводячи підсумок вищеозначеному
підкреслимо найголовніше, міжвузівська студентська науковопрактична конференція в Дніпропетровській академії музики імені
Михайла Глінки стала професійно необхідною, потрібною
студентству й викладачам. У часи еволюційно-педагогічного
сьогодення означений науковий захід чітко окреслив своє місце на
шляху процесу генерації сучасної професійно-багатогранної
особистості, індивідуума сфери академічного професійного
музичного мистецтва, тому завданням кожного, хто доторкнувся до
цієї благородної справи, є, безсумнівно, збереження цих результатів
і, безперечно, примноження їх позитивних наслідків для
сьогочасного студентства.
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ФОЛЬКЛОР ЄДНАЄ ПОКОЛІННЯ
Ми, музиканти професіонали, а відтак, маємо виконати
винятково важливу місію, а саме – зберегти автентичну народну
музичну культуру, фольклорну спадщину і, безумовно, передати її
наступним поколінням.
Фольклорні експедиції, а також записи живого вербального
спілкування безпосередньо з носіями автентичної музичної
культури на Дніпропетровщині, яскраві виступи фольклорних
колективів, зосереджені спостереження їх репетиційного процесу й
т.д. дають можливість зафіксувати справжні перлини традиційного
народного автентичного мистецтва, яких, на жаль, залишилось не
так вже і багато.
Безсумнівно, зібраний і централізовано опрацьований
співробітниками
лабораторії
фольклору
й
етнографії
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (завідувач
викладач О.Н. Гусіна) матеріал, у вигляді навчально-методичних
посібників та відеофільмів неодмінно потребує широкого
оприлюднення. А відтак, вже доброю традицією стала
спеціалізована презентація нових творчих доробок лабораторії
численним вчителям музичного мистецтва з нашого міста,
безпосередньо, під час роботи міського науково-методичного
семінару-практикуму за темою «Нематеріальна музична спадщина
Дніпропетровщини у призмі поколінь».
Отже, 28 листопада 2019 року саме такий захід відбувся на
сцені Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки вже вп’яте.
«Дитячий фольклор Дніпропетровщини» (методичний посібник
створений викладачем кафедри «Історія та теорія музики»
Анастасією Яківною Любимовою і тематичний фільм (автори –
завідувач лабораторії фольклору й етнографії, викладач О.Н. Гусіна
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і звукорежисер П.М. Єкімов) отримали схвальну оцінку численної
аудиторії, яка, закцентуємо, нині значно розширилась.
До активної роботи семінару поступово стали приєднуватись
викладачі музичних шкіл міста, а також області, а це вже свідчить,
що фольклорні матеріали неодмінно знайдуть своє місце в
повсякденній роботі педагогів, вони будуть обов’язково донесені
до дітей.
Таким чином, нас не полишає упевнена надія, що під час вже
наступних зустрічей, ми безумовно почуємо чистий дитячий спів і
побачимо щирі очі безмежно закоханих в українську народну пісню
юних виконавців.
Акцентуватимемо, що робота такого роду семінару
обов’язково включає складову обміну досвідом. Щодо
використання фольклору у сучасній школі максимально доступно
доповіла учасникам відомий вчитель КЗО «НВО № 28» ДМР В.А.
Вагаг. А от черговий традиційний практикум-майстер-клас із
вивчення колискових пісень, як і завжди, дуже професійно, і у той
же час, максимально доступно, провів провідний викладач ЦК
«Хорове диригування» Дніпропетровської академії музики імені
Михайла Глінки Тарас Васильович Хмилюк, безумовно, разом з
вже відомим студентським колективом, а саме – фольклорним
ансамблем «Калита».
Наголосимо, що практику академічного застосування
своєрідних народних мотивів захоплена аудиторія-викладачів
палко вітала й під час яскравого виступу капели бандуристів
«Чарівниці» (керівники – заслужений працівник культури України,
професор кафедри «Народні інструменти» С.В. Овчарова та
Заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри «Народні
інструменти» М.С. Березуцька).
Відзначимо, що успішна робота з широкої популяризації будьякого напряму абсолютно неможлива без праці ентузіастів, посправжньому палко закоханих у власну справу індивідуальностей,
особистостей з великої букви. Потужними «локомотивами» у
такого роду залученні дітей до всебічного вивчення народних
музичних традицій, є знаний методист із питань викладання
предметів естетичного циклу Методичного центру при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради О.П.
Скрипченко, а також ряд педагогів – О.В. Бєчвая (КЗО «Середня
загальноосвітня школа № 26» ДМР), А.А. Малахова (КЗО
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«Навчально-виховний комплекс № 111» ДМР), О.М. Стробикінва
(КЗО «Середня загальноосвітня школа № 15» ДМР), Ю.З.
Гамрекелі
(КЗО «Спеціалізована школа № 129 фізикоматематичного профілю» ДМР) та багато інших викладачівентузіастів, педагогів пропагандистів, популяризаторів вітчизняної
фольклорної музичної спадщини, як інструментальної, так і
вокальної.
Надзвичайно
плідне
двостороннє
взаємозбагачення,
спілкування під час семінару розкрило багато винятково
актуальних питань, фахових проблем, вирішення яких неодмінно
стимулюватиме нашу спільну, злагоджену роботу. В процесі
грунтовного обговорення численних питань виникло багато
яскравих, нових ідей, що вже вдало втілюються в планах сумісних
творчих заходів.
Звісно, все вищеозначене суттєво сприяє зміцненню
культурно-творчих взаємозв’язків між багатьма колективами
Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки, а також
вчителями музичного мистецтва з міста Дніпра та області.
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