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ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАСАД АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОРКЕСТРОВІЙ МУЗИЦІ (НА ПРИКЛАДІ
ТВОРЧОСТІ Л. КОЛОДУБА)
Розглядаються специфічні особливості втілення фольклорної тематики в оркестровій творчості українських композиторів на основі
аналізу авторського стилю Л. Колодуба.
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Авторський стиль Лева Миколайовича Колодуба1 — це яскравий
приклад інтеграції глибинних фольклорних засад у сучасні засоби
музичного вислову, що зумовлені плідним впливом на композитора
народної культури, традицій національного музичного мистецтва та
здобутків світової музики.
Створюючи колористичні музичні образи, композитор використовує при цьому, як образно-тематичну сутність народного мелосу, так
і характерні для народної музики формоутворюючі елементи — лад,
мелодику, метроритм, фактуру, тембр, творчо поєднує їх із такими
сучасними засобами висловлення: сонористика, алеаторика, атональність, полістилістика тощо.
Л. Колодуб — композитор-симфоніст, якому притаманне вишукане відчуття оркестрових тембрів, сміливо та майстерно застосовує різноманітні виразові можливості інструментів, використовує
1

Лев Миколайович Колодуб народився в 1930 р. в Києві. У 1954 р. закінчив
Харківську державну консерваторію (клас М. Тіца та Д. Клебанова). Провідний український композитор, педагог, професор, дійсний член (академік)
Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України (1993), кавалер ордена «За заслуги» III ст. лауреат Національної
премії ім. Т. Шевченка (2010). З 1997 р. — завідувач кафедри інформаційних
технологій й професор кафедри композиції Національної музичної академії
України ім. П. І. Чайковського.
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колористичні прийоми оркестрування, що тісно пов’язані як із народним музикуванням, так і з сучасними засобами оркестрового письма.
Отже, актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю
розроблення методології музикознавчого аналізу фольклорних засад
української оркестрової музики.
Мета статті — виявити специфічні особливості музикознавчого
дослідження оркестрової музики на прикладі творчості Л. Колодуба.
Під час музично-критичного аналізу творів Л. Колодуба базуємося
на таких функціях музичної критики: інформаційній; інтерпретаційній; аксіологічній; комунікативній; освітньо-виховній; регулятивній
та прогностичній [15, с. 31]. Однак методологічні принципи «цілісного аналізу», який запропонований ще В. А. Цукерманом, на думку
Ю. Н. Холопова, полягають у тому, що твір розглядається в єдності
його змісту і форми, при визначальному значенні змісту і трактуванні форми: (а) в сукупності і взаємодії виразових засобів, у зв’язку
з жанром і стилем, в історико-культурному контексті, (б) як певний
тип композиції (форми-схеми) [23, с. 578].
Усі ці принципи та функції тісно пов’язані, але слід конкретизувати, які художньо-естетичні завдання є найважливішими і першочерговими для здійснення музикознавчого дослідження оркестрових
творів.
Музика — найабстрактніший вид мистецтва, основними завданнями якого є творення образу, «гра» ним. «Основне явище і поняття,
що визначає специфіку мистецтва й відрізняє його від інших форм
суспільної свідомості, наприклад, від філософії чи науки, це — художній образ» (Л. Мазель, В. Цукерман) [21, с. 13]. «Узагальнення
життєвих явищ у художньому образі пов’язане з особливою концентрацією, загостренням їх типових ознак, що і сприяє створенню
яскравого, неповторно індивідуального характеру образу. Засоби
цієї концентрації є інтелект, відчуття і майстерність художника, зокрема, його творча уява та фантазія…» [21, с. 14]. Зокрема, аналізуючи оркестрові композиції Л. Колодуба, особливу увагу слід приділяти музичній семантиці фольклору, який у сфері семантики, за словами І. Земцовського, є історично перевіреною, грандіозною школою
всього мистецтва [14, с. 205], а символіка народного мистецтва —
основа оркестрового письма композитора.
Формобудова та структура всього твору, його частин і розділів. Музична форма, за словами В. Бобровського, — «це багаторівнева ієрархічна система, елементи якої наділені двома нерозривно
пов’язаними аспектами — функціональною і структурною» [5,
с. 13]. Під першим аспектом, уважає науковець, слід розуміти все,
що стосується сенсу, ролі, його значення цього елемента в певній
системі, а під структурою — усе, що долучено до його конкретного
образу, внутрішньої будови. В. Холопова зазначає: «Музичні форми
закарбовують спосіб музичного мислення, причому, мислення
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багатошарове, що віддзеркалює ідеї епохи, національної художньої
школи, стиль композитора тощо» [25, с. 5]. Аналізуючи формобудову твору, потрібно, окрім музично-теоретичних завдань, дослідити і зв’язок із фольклорними принципами структурної організації музичного матеріалу.
Компоненти музичної форми, особливості тематизму і його
розвитку, жанрова та ладоінтонаційна ситуаційність1, мелодика,
фактура, ритм виявляються в їх поєднанні. За словами М. Тіца, слід
прагнути знайти в музичному творі внутрішній, взаємопроникаючий зв’язок усіх його складових та елементів [24, с. 6]. Саме злагодженість і логіка є основними принципами гармонічного мислення
композитора, основа якого — тонально-гармонічна, акордово-гармонічна, тонально-мелодична та модальна системи, які, на думку
І. Котляревського, будуть актуальними для багатьох сучасних музичних явищ та плідно використовуватимуться під час звернення до
фольклорного матеріалу і розробки проблем синтезу професійного та
народного мистецтв [18, с. 41].
Специфічні прийоми оркестрового письма, співвідношення партій в оркестрі, соліста й оркестру, тембру, динаміки, регістра та фактури. Слушною є думка сучасного музикознавця С. Бородавкіна [6],
котрий аналізує оркестрову фактуру за такими факторами — співвідношення голосів, які утворюють певний музичний склад (монодичний, гомофонно-гармонічний, поліфонічний, гетерофонічний),
висотне розміщення оркестрових голосів, тембр, щільність, дублювання, просторове розташування голосів тощо.
Інтонаційна сфера оркестрових творів композитора. І. Годіна [8],
розглядаючи інтонування в різних його проявах (рух, мова, звук),
пропонує таку типологію цього музичного явища:
— моторне інтонування — вираз або зображення в русі людини
особистісного сенсу дійсності. Цей тип є одним із перших, виникнення якого пов’язане з буденною діяльністю, трудовими процесами,
танцем. Основні ознаки моторності — це повторюваність ритмічних
фігур, що походить від акцентного танцю, ударність;
— мелодійне інтонування — вираз особистісного сенсу дійсності,
оформленої у звуковисотній, ритмічній системі людської мови (інтонаційної і вербальної);
— сонорне інтонування — семантичне відображення звуків природи або людського голосу (дзвін, вітер, крик, плач, стогін, гул натовпу).
Будучи універсальною категорією, вважає Н.Александрова, інтонування діє на різних масштабних рівнях, взаємодіє з усіма
1

Ладоінтонаційна ситуаційність — це сукупність смислових одиниць, виражених інтонаціями-парадигмами, організованих у певну логічну систему відношень засобами музичної виразності
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компонентами цілісного організму музичного твору. Так, по-різному
проявляється його взаємодія з тематизмом (як визначник якісних
відмінностей типів тематизму), фактурою (як фактор формування
стійких поєднань: тип інтонування-тема — її фактурне оформлення),
композицією (інтонування в поєднанні з тематизмом як об’єкт розвитку і джерело процесу формоутворення), драматургією (як один
з можливих «визначників її типу») [3].
М. Агафонников виокремлює такі типи аналізу оркестрової партитури: потактовий, історичний, вибірковий, супутній або паралельний і тематичний, де останній уважає найрезультативнішим [2,
с. 185]. У дослідженні оркестрових творів Л. Колодуба варто застосовувати як тактовий, так і тематичний типи аналізу, основуючись
передусім на специфіці художнього відображення фольклорного
матеріалу в оркестрових творах композитора, адже «основна мета
професійного аналізу — осягнення «таємниць» утілення музичного
змісту в художній формі, яке не диктується яким-небудь певним, регламентованим методом» [22, с. 32]. Оскільки основним завданнями
цього дослідження є визначення специфічних оркестрових прийомів
у творчості Л. Колодуба, що тісно пов’язані із фольклором та народним музикуванням, отже, застосовуючи традиції аналізу оркестрової
партитури, варто виокремити не лише фольклорні елементи, а й простежити синтез традицій і новаторства в оркестрових творах композитора.
Важливими в дослідженні специфіки використання фольклору
у творчості Л. Колодуба стали праці науковців, котрі розглядали використання фольклору в професійній музиці. Зокрема, до проблеми
«композитор і фольклор» у своїх дослідженнях ще в ХІХ ст. зверталися В. Одоєвський, О. Сєров, П. Сокальський, також радянські музикознавці початку ХХ ст., зокрема А. Aвpаaмoв, котрий приділяв
особливу увагу відтворенню в професійній музиці народних ладів,
що, на його думку, виявляють найвищий художній рівень народного
мелосу, передати який неспроможні сучасна 12-ступенева темперація
і мажоро-мінорна система [1, с. 287].
Угорський композитор і музикознавець-фольклорист Б. Барток,
один із найяскравіших представників неофольклоризму, вбачав у народній пісні основу для збагачення професійної музичної творчості
[4], що і підтверджено творчістю композитора, в якій органічно поєднуються пласти архаїчного фольклору із сучасними засобами музичного висловленнями. За словами Е. Денисова, «народна музика
впливала на всі компоненти його музичної мови. У своїх великих творах Б. Барток ніколи не цитував народних мелодій, але вся його творчість є національною…» [10, с. 18–19].
Розробляючи фольклор, уважав І. Земцовський, композиторам доцільно проникати не тільки в тонкощі його інтонаційної виразності, але й художньо-образну і життєву цілеспрямованість та
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функціональність усіх виразових засобів народної музики [14, с.
218]. Важливими є дослідження Г. Головінського, в яких висвітлено
використання фольклору у творчості російських композиторів, «Композитор и фольклор: из опыта мастеров XIX—XX века» (1981) та монографія «Мусоргский и фольклор» (1994).
Фольклорний і композиторський мелоси, за словами українського
музикознавця Б. Забути, завжди готові до переінтонування [12],
адже, як зазначав М. Грінченко, «нашу художню українську музику
ми не можемо уявити собі відірваною від музичного життя народу
українського, і з цього боку українська художня музика глибоко національна» [9, с. 45].
Важливим джерелом для дослідження симфонічної творчості
Л. Колодуба, як представника «нової фольклорної хвилі», стали
останні праці українських науковців щодо сучасної української музичної культури, зокрема дисертаційне дослідження О. Козаренка
«Українська національна музична мова: генеза та сучасні тенденції
розвитку» (2001), в якій автор розкриває суть української національної музичної мови як важливого комунікативного інструменту культури, що забезпечує її інтегральну єдність у часопросторі (хронотопі)
етносу. Простежуючи ґенезу української національної музичної мови
в контексті діалогу культур від початкових етапів музичного симбіозу
і до сучасних музично-семіотичних процесів у ХХ ст., науковець акцентує на дослідженні неофольклоризму в українській музиці під назвою «Нова фольклорна хвиля» [17, с. 27].
Подальші дослідження явища «неофольклоризму» набули висвітлення в праці О. Дерев’янченко «Неофольклоризм у музичному
мистецтві: статика та динаміка розвитку в першій половині ХХ століття» [11].
Український варіант явища «неофольклоризму» — «нова фольклорна хвиля», — ще не був метою дослідження сучасних музикознавців. У працях О. Козаренка, О. Дерев’янченко й інших науковців
є окремий рогляд цього явища, але зіставлення та детальний соціально-історичний аналіз його на теренах України здійснено в дослідженнях С. Садовенко, А. Гончарова, Г.Конькової та ін.
Належність Л. Колодуба до «нової фольклорної хвилі» неоднозначно потрактовано в історії української музики. Якщо постаті
М. Скорика, Є.Станковича та Л. Дичко для всіх є визнаними і незаперечними, то належність Л. Колодуба до цієї течії в науковців викликає певні сумніви. На нашу думку, по-перше, це пов’язано з меншою
популярністю творчості Л.Колодуба, порівняно із вищезгаданими
композиторами, по-друге, — з особливими принципами використання фольклору. Адже, як зазначено, неофольклоризм передбачає
певний специфічний підхід до фольклорного першоджерела, зокрема,
художнє переосмислення семантичних ознак народного мелосу без
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його обов’язкового прямого цитування, яке часто трапляється у творчості Л. Колодуба.
Л. Кияновська відносить розквіт творчості Л. Колодуба до періоду
1950-х рр., не вказуючи на причетність до «нової фольклорної хвилі»
[16, с. 225]. У навчальному посібникові для вищих навчальних закладів «Історія української музики ХХ століття» (О. Верещагіна,
Л. Холодкова) зазначається: музичним символом неофольклоризму
в українській музиці стало переінтонування гуцульського фольклору,
що чітко проявляється у творчості Л. Колодуба, якого музикознавці
вважають яскравим представником цієї течії [7, с. 201]. Г. Ляшенко
[20, с. 274] та В. Кулик [19] указують на належність митця до «нової фольклорної хвилі», а композитор С. Зажитько відносить творчість Л. Колодуба до представників як «соцреалізму», так і «нової
фольклорної хвилі» [13]. Отже, стильова належність Л. Колодуба до
«нової фольклорної хвилі» потребує певних доказів, що, передусім,
пов’язано як із ознаками його творчості, так і специфікою використання композитором фольклору.
Отже, пріоритетними засадами музикознавчого аналізу оркестрової творчості Л. Колодуба є специфічна манера творення композитором музичного образу, що тісно пов’язаний із фольклором, адже
формобудова, компоненти музичної форми, інтонаційна сфера, специфічні прийоми оркестрового письма й інші можливості музичного
вислову в оркестровій творчості композитора підпорядковуються художньо-образній сфері національного фольклору.
Перспективи подальшого дослідження пов’язані з виявленням
специфічних засад фольклорної трансформації в оркестровій творчості українських композиторів.
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