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СТИЛЬ Р. ГЕНІКИ — МУЗИЧНОГО КРИТИКА
Проаналізовано стильові засади та творчі принципи діяльності одного
з видатних представників музичної культури Харкова кін. XIX — поч.
ХХ ст., кореспондента «Російської музичної газети» — Ростислава
Геніки. Виявлено методологічні засади його критичної діяльності, тематичні пріоритети (увага до фортепіанної музики, співвідношення
«вітчизняне-західноєвропейське», поєднання виконавства і популяризаторської практики у формі лекцій-концертів, виокремлення провідної ролі «найстабільніших» явищ музично-художньої культури), критерії належності до «критиків-суб’єктивістів», «критиків-об’єктивістів»,
«критика як слухача», «слухача-ерудита», «слухача-творця».
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СТИЛЬ Р. ГЕНИКИ — МУЗЫКАЛЬНОГО КРИТИКА
Проанализированы стилевые и творческие принципы деятельности
одного из выдающихся представителей музыкальной культуры Харькова к. XIX — нач. ХХ в., корреспондента «Русской музыкальной
газеты» — Ростислава Геники. Выявлены методологические основы
его критической деятельности, тематические приоритеты (внимание к фортепианной музыке, соотношение «отечественное-западноевропейское», соединение исполнительства и популяризаторской
практики в форме лекций-концертов, выделение ведущей роли наиболее «стабильных» явлений музыкальной культуры), обоснованы
критерии принадлежности музыканта к «критикам-субъективистам»,
«критикам-объективистам», «критикам-слушателям», «слушателямэрудитам», «слушателям-творцам».
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STUDYING R. HENIKА’ STYLE OF WORK AS A MUSIC CRITIC
The aim of this paper is to analyse the style and creative principles of
the work of Rostislav Henikа, one of the prominent representatives of
musical culture of Kharkiv in the late 19th — early 20th centuries, the
publicist of "Russian musical newspaper". The author examines the methodological fundamentals of his work as a music critic, thematic priorities
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(attention to the piano music, "national — West-European" correlation
in the assessment of the works of Russian composers and performers,
performance and popularization in the form of lectures, concerts). The
paper presents the criteria of various kinds of music criticizm.
Keywords: R. Henikа, music criticism, Kharkiv audience, late 19th — early
20th centuries.

Постановка проблеми. В ієрархічній системі музичного стилю
виокремлюються різні рівні прояву цього феномену, сутність якого
В. Холопова позначає як «категорію-інтроверт», що відрізняється від
жанру як «категорії-екстраверта»: «Стиль має внутрішню ціліснісь,
замкненість (1) і відмежований від інших стилів (2)» [16, с. 222].
У «піраміді стильових рівнів» або «субзначень стилю», за визначенням
В. Холопової, утворюються такі ступені стильової ієрархії: найзагальніша стильова тріада (високий, середній, низький); стиль національної
школи; жанровий стиль; стиль будь-якого виду музики (фортепіанний
стиль, поліфонічний стиль, мелодійний стиль тощо); стиль творчої
особистості (композиторський, виконавський, музикознавчий стиль;
стиль одного, епохального, твору тощо). «Носієм» стилю є людина,
що відображено у відомому афоризмі Ж. Бюффона. Однак при всій
правильності цього формулювання, воно відображає лише природу
стилю, який має тільки індивідуум, котрий мислить, а також усе те,
до чого він «торкається» в процесі творчо-перетворюючої діяльності.
У будь-якому стилі йдеться «... про взаємодію часів і особистостей,
сформованих цими часами» [19, с. 8].
Стиль у мистецтві, зокрема в музиці, пізнається через художній
твір, створений композитором, відтворений виконавцем і описаний
музикознавцем як кваліфікованим слухачем. Ці «текстові» вираження
стилю, на думку Г. Шохмана, взаємопов’язані: «Адже і пізнання стилю,
і освоєння тексту — це проникнення в інший час — минуле й у світ
художника, котрий жив у тому минулому. Іноді, правда, інший час
може замінятися нинішнім простором, географічним або духовним
(якщо маєш справу з музикою своїх сучасників), але в будь-якому разі
має йтися про взаємодію, і чим яскравіше особистості, тим цікавішими і значнішими (хоча й не обов’язково безперечнішими) повинні
бути результати» [19, с. 8].
З цих методологічних позицій слід розглядати і творчість («стиль
особистості») Р. Геніки. При всьому різноманітті сфер його творчості
особливості стилю Р. Геніки розкриваються на основі головного й
найціннішого для нас напряму його творчої діяльності — музичної
критики, музичного «письменництва», як він сам говорив, «літераторства».
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усі напрями його діяльності є не тільки окремими, але й взаємопов’язаними. Визначаючи
цей взаємозв’язок у контексті російської музично-критичної думки
сер. XIX — поч. XX ст. (цей період охоплює і діяльність Р. Геніки
в Харкові), О. Секотова зазначає: «Музична критика, виступивши своєрідним носієм і транслятором культурно-музичної інформації, проявила себе водночас у двох вимірах: і як журналістика (за формою),
і як музична наука (за змістом)» [8, с. 4]. Зразком для всіх російських
критиків XIX — початку XX ст. був В. Стасов. Саме в його діяльності,
яка характеризувалася багатогранністю і «векторною» спрямованістю
щодо осмислення ролі вітчизняного мистецтва у світовій художній
системі, сформувалися настанови, сприйняті Р. Генікою. Передусім це,
як зазначається в дисертації І. Фатєєвої, «... практична участь критика
в мистецькому житті», яка «... завжди стосувалася найактуальніших
сторін дійсності» [14, с. 19].
Мета статті — проананалізувати стильові засади та творчі принципи діяльності одного з видатних представників музичної культури
Харкова кін. XIX — поч. ХХ ст., кореспондента «Російської музичної
газети» — Ростислава Геніки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначав один зі
«стовпів» тодішньої музичної критики О. Сєров, основними критеріями якості діяльності музичного критика мають бути «... розвинений
смак, ніжне артистичне чуття і співчуття сучасному руху мистецтва»
[9, с. 165]. Р. Геніка в праці на терені музичного «літераторства» мав
певні пріоритети. Серед них основна увага зверталася до: 1) фортепіанної музики, що пов’язано з його основною професією піаніста;
2) співвідношення «вітчизняне-західноєвропейське» в оцінках творчості композиторів і виконавців; 3) поєднання виконавства і популяризаторської критики в формі лекцій-концертів; 4) «стабільних» явищ
музично-художньої культури, неприйняття і нерозуміння «модерну».
Крім того Р. Геніка, на відміну від багатьох інших критиків того часу,
наприклад, Ц. Кюї [5; 6], Г. Лароша [7], О. Сєрова [10; 11], В. Стасова
[13], меншою мірою цікавився і висвітлював у своїх публікаціях питання музичної освіти. На цих проблемах у Харкові спеціалізувалися
І. Слатін і П. Сокальський, хоча і з «ухилом» до музично-просвітницької роботи.
З точки зору методології музичної критики її завдання, які вирішував зокрема Р. Геніка, визначені специфікою цього виду музикознавства та мистецтвознавства: «Музична критика, як і художня критика
взагалі, має деякі особливі, специфічні завдання. Частково вони збігаються із завданнями всього мистецтвознавства. (...) Будучи не самим
мистецтвом, безпосередньо творчою або виконавською практикою,
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а думкою про мистецтво, судженням про нього, «рефлексією» з цього
приводу, мистецтвознавство покликане досліджувати й узагальнювати художню практику, з’ясовувати основні напрями її розвитку як
у минулому, так і в сьогоденні» [12, с. 3].
Основою стилю музичного критика як соціального «посередника» між слухачем і музикантами-професіоналами є оціночна діяльність. У цьому полягає не тільки специфіка, але й призначення,
соціальна функція роботи критика, за результатами якої визначають
його особистість і професіоналізм. Р. Геніка належав до категорії
«критиків-суб’єктивістів», для яких власні творчі — професійномузикантські та слухацькі — настанови були вирішальними і визначальними в оціночних судженнях. Музична критика, і це добре
усвідомлював музикант, повинна базуватися на певних думках, що
склалися в суспільстві, причому серед передової та естетично підготовленої його частини. На запитання, на чиїй думці має основуватися критика взагалі, надав відповідь М. Чернишевський: «Її
(критики — М.Л.) значення — слугувати вираженням думки кращої
частини публіки і сприяти подальшому поширенню її в масах» [18,
с. 387] (курсив автора — М.Л.). У цьому Р. Геніка керувався ставленням до критики свого великого вчителя П.Чайковського, котрий
писав: «Публіці має бути цікаво зовсім не те, що я говорю, а що
говорить це авторитетне середовище, з яким я перебуваю в найближчих відносинах. (...) Необхідно спиратися на голос авторитетної,
компетентної меншості. Якщо рецензент позбавлений цієї опори, то
вся його критична діяльність зводиться до дилетантсько-безцільної
балаканини про мистецтво, можливо і дуже лихої, але позбавленої
серйозного значення» [17, с. 271].
Орієнтуючись на думку «компетентної меншості» в особі своїх
колег та керівників, зокрема М. Фіндейзена, Р. Геніка як критик мав
не зважати специфіку «більшості» — тієї частини публіки, яку він
реально бачив та представляв у Харкові. Будучи активним учасником музично-громадського життя Харкова, поєднуючи власну критичну діяльність з виконавською і музикознавчою, Р. Геніка повинен
був перебувати немов би серед аудиторії, враховувати її смаки й
уподобання, тонко спрямовувати їх у потрібне русло, переконувати
слухачів у власній правоті. Тому провідною категорією стилю Р. Геніки-критика було його професійне слухацьке чуття. Характеризуючи слухацьку свідомість, Е. Фінкельштейн висловлює припущення
«... про існування трьох типів слухацької поведінки (і відповідних
їм трьох типів критичної оцінки), що ґрунтуються на трьох різних
слухацьких установах сприйняття музичного «порядку»» [15, с. 43].
Перший тип визначається автором як «слухач-консерватор». Його

70

Культура України. Випуск 54. 2016

характерна особливість — «... пасивний спосіб музично-логічних
дій, коли асортимент знань у процесі діяльності не змінюється
ні в кількісному, ні в якісному відношеннях». Другий тип автор
умовно визначає «... як поведінка «слухача-ерудита». Ідеальна мета
слухача-ерудита — накопичити в пам’яті знання на «всі випадки
життя» і, таким чином, звести до мінімуму вплив фактора несподіванки» (мається на увазі виникнення чогось нового — М.Л.). Третім типом слухацької поведінки є «слухач-творець», (...) ідеальна
мета котрого «... звести до мінімуму кількість знань, але надати їм
максимуму значущості і таким чином збільшити їх ефективність»
[там само, с. 43].
Позиція Р. Геніки як «критика-слухача» є дуалістичною. З одного
боку, його критичний стиль орієнтований на класику, за зразком якої
«вимірюється» і нова музика. З іншого, Р. Геніка не обмежувався кількісним фактором знань про музику, а прагнув бути «слухачем-творцем», який має свої власні думки про музику та її представників.
Показовим є, зокрема, судження Р. Геніки-критика про М. Метнера,
у рецензії на авторський концерт якого він писав: «Я не згоден з тими
критиками, які дорікають панові Метнеру в абстрактності й сухому
аскетизмі; правда, в його творчості робота та розрахунок переважують фантазію і натхнення». (...) «... Твори пана Метнера стають цікавішими під час ближчого, докладнішого аналізу, коли бачиш усю
логічність його думки, розумну тонку роботу, чужу до новаторських
примх і парадоксів» [3, с. 248].
Це — судження «критика-творця» (Е. Фінкельштейн), «слухачаексперта» (Т. Адорно), для якого нове музично-художнє явище, зовні позбавлене епатажу і «несподіванок», оцінюється за ступенем
майстерності автора, характерності й виразності створюваних ним
музичних образів. У висловлюванні Р. Геніки є думка і «критика-консерватора»: рецензент тонко відчув у музиці М. Метнера її класичну
основу, що було естетичним кредо самого композитора, викладеним
у книзі «Муза і Мода» [1].
Р. Геніка у своїх рецензіях завжди приділяв увагу виконавській
індивідуальності в її нерозривному зв’язку з виконуваною музикою.
Для Р. Геніки-критика у виконанні було головним те, що Л. Гаккель
пізніше називав «стильною грою» [2]. Виконавець для нього — не
просто «реалізатор» волі композитора, котрий запропонував нотний
текст твору, який потребує уважного вивчення, спрямованого на те,
щоб розібратися в стилі автора, діяти «в резонанс» із цим стилем,
не забуваючи показувати і себе як інтерпретатора. Інакше «... пригнічується можливість дії з власної волі, з власної ініціативи, заради
індивідуальної мети» [4, с. 64].
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Висновки. Стиль — універсальна і фундаментальна категорія,
сфера дії якої поширюється на всі види, зокрема у музичній діяльності.
З цих позицій розглянуто стиль Р. Геніки в його певній сфері —
як музичного критика, кореспондента «Російської музичної газети»
в Харкові.
Музично-критична діяльність як стильове явище охоплює два
виміри: як журналістика за формою і як музична наука за змістом
(О. Секотова). Музично-критичний стиль Р. Геніки формувався на
основі традицій російської критичної думки XIX ст., де необхідною
умовою і настановою була практична участь критика в мистецькому
житті, причому її найактуальніших і найпрогресивніших сторін і тенденцій. Згідно з О. Сєровим, музичний критик, крім глибоких знань,
логічності й об’єктивності суджень, повинен мати музичний смак,
артистичне чуття і «співчуття сучасному рухові мистецтва».
Р. Геніка повністю відповідав цим критеріям, але в стильовому
сенсі його музично-критична діяльність, як і в інших видатних критиків, мала свої пріоритети, зокрема: 1) пріоритетність фортепіанної
музики, що зумовлено його основною професією піаніста; 2) виокремлення лінії «вітчизняне-західноєвропейське» в оцінках творчості російських композиторів та виконавців, причому з акцентом
на «класику», в межах якої розглядався і романтизм; 3) поєднання
виконавства й популяризаторської практики у формі лекцій-концертів — синтетичного жанру практичної діяльності музиканта-критика;
4) виокремлення провідної ролі «найстабільніших», на думку критика,
явищ музично-художньої культури, певне нерозуміння «модерну», що
розцінювався як експеримент.
Практична діяльність Р. Геніки-критика зумовила методологічні
засади цього виду діяльності, основою якої є оцінювання. У цій
сфері Р. Геніка — один з яскравих представників категорії «критиківсуб’єктивістів», для яких власні творчі настанови і симпатії були визначальними в оціночних судженнях. При цьому Р. Геніка керувався
думкою свого вчителя — П. Чайковського, котрий вважав, що критик
повинен відображати думку кваліфікованої «меншості», яка визначає
вектор розвитку у сфері соціально-естетичних перспектив, передусім
все, своєї національної музичної культури.
Водночас, такий «суб’єктивізм» Р. Геніки поєднувався з колективістською основою його рецензійної діяльності, в якій враховувалася
і думка «більшості» — тієї найчисельнішої частини публіки, яку він
мав можливість спостерігати в Харкові, одному з культурних центрів
тодішньої Росії, але все ж таки «провінції» (більшість публікацій Р. Геніки в «РМГ» друкувалися в рубриці «Музика в провінції»). Р. Геніка
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завжди перебував серед своєї аудиторії — читацької та слухацької, —
що спонукало його не тільки зважати на її смаки й уподобання, а й
уміло спрямовувати їх у потрібне русло, переконувати публіку у своїй
правоті. Р. Геніка у цьому сенсі поєднував у собі якості «слухача-експерта» й «емоційного слухача» (Т. Адорно).
Стильові особливості діяльності Р. Геніки як музичного критика
розглянуті в іншій системі координат — з позиції «критика як слухача». З виокремлених у теорії музичної критики трьох типів слухацької поведінки і відповідно трьох типів критичної оцінки — «слухача-консерватора», «слухача-ерудита» і «слухача-творця» (Е. Фінкельштейн) — Р. Геніці найбільше властива «синтетична» позиція
з використанням лінії «хранителя традицій».
Зазначено, що позиція Р. Геніки як «критика-слухача» є дуалістичною. З одного боку, його критичний стиль прихильний до класики,
за зразком якої «вимірюється» і нова музика, зокрема нова російська.
З іншого — він не обмежувався кількістю знань про музику, прагнув
бути «слухачем-ерудитом», «слухачем-творцем», який має свою власну
думку про музику та її представників.
Перспективи подальших досліджень. Вивчення стилю критичної
діяльності Р. Геніки актуалізує такі виміри досліджень, як історіографічний (вивчення архівних бібліографічних джерел), аксіологічний (переосмислення висновків, що викладені авторами XIX — поч.
XX ст., з точки зору сучасного мистецтвознавства), культурологічний
(залучення критичних досліджень XIX –поч. XX ст. до загальної панорами мистецтва) та регіонознавчий (осягнення процесів музичної
культури Харківщини в історичній ретроспективі).
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STUDYING R. HENIKА’ STYLE OF WORK AS A MUSIC CRITIC
The aim of this paper is to analyse the style and creative principles of
the work of Rostislav Henikа, one of the prominent representatives of
musical culture of Kharkiv in the late 19th — early 20th centuries, the
publicist of "Russian musical newspaper".
Research methodology. The main methods of the research include methods of critical activities presented in the works of O. Syerov, V. Stasova,
C. Cui, H. Laroche, P. Tchaikovsky and later studies of O. Sekotova,
I. Fateeva. The studies of the theory of style (V. Kholopova, H. Shokhtman), types of audience behaviour (E. Finkelshtein) are the methodological fundamentals of examining the style of R. Henika’s activities as
a music critic.
Results. Musical and critical activities as a style phenomenon include two
dimensions. They are as follows: journalism as a form and music science
as the content (O. Sekotova). R. Henika’s music and critical style was
based on the traditions of Russian critical thought of the 19th century.
According to them, every music critic had to take an active part in the
artistic life. With reference to O. Serov, the music critic in addition to
deep knowledge, logic and objectivity of judgments should have a musical taste, artistic intuition and "compassion to the contemporary art." R.
Henika fully met these criteria, but taking into account his style of work
as a musician and music critic he had his own priorities. Among them
are special attention to the piano music, researching "national — WestEuropean" correlation in the assessment of the works of the Russian
composers and performers, performance and popularization in the form
of lectures, concerts and others.
Novelty. The author demonstrates methodological principles of R. Henika’s work as a music critic, his thematic priorities, and the criteria of
various kinds of music criticizm.
The practical significance. Studying R. Henika’s style as a music critic can
contribute to historiographical, axiological, culturological and regional
studies research.
Keywords: R. Henikа, music criticism, Kharkiv audience, late 19th — early
20th centuries.
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