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АНОТАЦІЯ 

Пахомова Є. Г. Синестезійні аспекти композиторського мислення 
Лесі Дичко (на прикладі хорових опер «Золотослов» та «Різдвяне Дій-
ство»). Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 
за спеціальністю 26.00.01 Теорія та історія культури (мистецтвознавство). 
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Міністер-
ство культури України. Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено висвітленню особливостей творчого методу 
сучасної української композиторки Л. Дичко. Метою роботи є вивчення вза-
ємодії комплексу музичних, візуальних та вербальних складових в її хоро-
вих операх «Золотослов» і «Різдвяне Дійство» та обґрунтування синестезії 
як основи її особистісного світогляду та композиторського мислення. 

Доробок композиторки Лесі Дичко неодноразово ставав темою дослі-
джень у різних галузях музикознавства: у вітчизняній науці її творчість ви-
вчали такі авторитетні дослідники як М. Гордійчук, Н. Гречуха, 
Л. Серганюк, Т. Кривицька, О. Письменна, Н. Степаненко. Проте синесте-
зійна детермінанта її композиторського мислення, що є унікальним явищем 
на тлі новітньої української культури, хоч і поставала в окремих статтях і 
наукових розвідках, до цього часу не отримала цілісного та розгорнутого 
аналізу. 

Сама композиторка в численних інтерв’ю підкреслює питому вагу ві-
зуальних образів, кольорової семантики у власній творчості. Її відома теза 
«бачити музику в архітектурних формах» знаходить своє творче відобра-
ження у фортепіанних циклах «Алькасар… Дзвони Арагону» та «Замки Лу-
ари», а багаторічне зацікавлення та глибоке знання традицій і стилістики 
світового та національного живопису віддзеркалюються в улюбленому жан-
рі «музичної фрески», симфонічних творах за картинами живописців (Кате-
рини Білокур, російських художників, сучасних українських живописців), 
хорових творах та операх. Семантика тонального плану часто стає концеп-
туальною основою архітектоніки творів Л. Дичко. Особливий просторово-
візуальний образний світ, багатство колориту, гра світлотіні, кольорово-
семантичні комплекси, якими багата партитура Л. Дичко, ніби взяті з паліт-
ри художника. Таким чином, екстраполяція візуального, зорового, кольоро-
вого компонентів у музичну реальність формує новий художній простір, що, 
своєю чергою, виховує новий тип сприйняття музичного твору. 

Запропонована у дисертації методика аналізу ґрунтується на розумінні 
синестезії як одного з головних чинників, які формують світоглядні домінан-
ти, естетичні погляди та, загалом, творче мислення композитора. Новітні 
тенденції «інформаційної ери» значно розширюють обрії сучасного культу-
рологічного та мистецтвознавчого дослідження. Синтез мистецьких форм, 
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міжмистецький синтез виражальних засобів, кристалізація нових жанрових 
типів потребують розширення інструментів дослідника нашого часу, пору-
шуючи питання вивчення та розуміння нової творчої ментальності. У світлі 
зазначеної проблематики дуже перспективним стає вивчення синестезії як 
одного з головних чинників, який формує нове, трансформоване, багатови-
мірне світовідчуття. Водночас саме синестезія стає складовою когнітивного 
діалогу між митцем та виконавцем, між твором мистецтва та його слухача-
ми. Залучення візуальних, вербальних, просторових, семантичних чинників 
у музичну площину відкривають додатковий інформаційний потік, здатний 
впливати на сприйняття та розуміння сучасного мистецького твору. 

У світовій практиці синестезія давно стала актуальним напрямом дослі-
джень, а в останні десятиліття активно запроваджується в науковий обіг в різ-
них галузях знань. Відомими та авторитетними осередками з вивчення цього 
питання у музикознавстві стали наукові інституції в Казані та Новосибір-
ську, що засновані Б. Галєєвим (фундатор центру «Прометей») і 
Н. Коляденко. Вони розробили актуальні стратегії вивчення синестезійної 
проблематики в композиторській творчості, створили новітні методи аналізу 
та експериментальну педагогіку. 

У нашій країні розробка цього напряму тільки розпочинається, форму-
ється науковий апарат і термінологія, започатковуються нові методики і на-
прями синестезійних досліджень. У такому контексті в дисертації розкрито 
нові можливості використання синестезійної проблематики на прикладі твор-
чості Лесі Дичко. 

Тематика роботи накреслила міждисциплінарний вектор дослідження, 
що увібрав у себе конгломерат наукових знань та підходів з різних галузей, 
зокрема культурології, психології, мистецтвознавства, лінгвістики, літерату-
рознавства, музикознавства. Водночас у дисертації висвітлені аспекти істо-
рії сучасного українського мистецтва, виконавської інтерпретації, актуальні 
жанрові моделі оперного мистецтва на межі ХХ–ХХІ ст. Відповідно, у до-
слідженні використаний комплекс наукових методів, що включає теоретич-
ний, системний, логіко-конструктивний, компаративний, семантичний, хро-
нологічний та інтерпретаційний підходи, які сприяють концептуальному ви-
світленню синестезійних явищ в оперній творчості Л. Дичко. 

Для розв’язання основних завдань роботи було обрано таку структуру 
дисертації: вступ, основна частина, що складається з трьох розділів, виснов-
ки, список використаних джерел та додатки. У вступі окреслено мету, 
об’єкт та предмет дослідження, актуальність та новизну теми. Основна час-
тина дисертації, що включає три розділи, присвячена розкриттю ґенези яви-
ща синестезії, його функціонуванню у сучасному музикознавстві та іденти-
фікації форм прояву цього явища в композиторській творчості. У першому 

розділі розкрито історичні особливості осмислення та обґрунтування синес-
тезії як наукового та мистецького феномену, окреслено категоріальний апа-
рат дисертації та введено термін «екфразис» до музикознавства. У другому 
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розділі розглянуто особливості світоглядної позиції митця-синестета на при-
кладі Лесі Дичко, розкрито домінанти її творчого мислення та індивідуальні 
прояви синестезії. Останній розділ містить аналіз хорових опер Л. Дичко 
«Золотослов» та «Різдвяне Дійство». У розділі виявлено особливості жанро-
вих моделей опер, розкрито авторські синестезійні інтенції та можливі фор-
ми їх реалізації під час виконавської інтерпретації. У висновках викладено 
основні положення роботи, узагальнено основні тези автора дисертації сто-
совно індивідуального композиторського стилю Лесі Дичко, означено 
зв’язок викладених тез та підсумків дослідження із сучасним виконавством. 

Ключові слова: Леся Дичко, композитор-синестет, українське музич-
не мистецтво ХХ–ХХІ ст., синестезія, синопсія, кольоровий слух, синтез мис-
тецтв, екфразис, хорова опера, «Золотослов», «Різдвяне дійство». 

SUMMARY 

Pakhomova Y. H. The synesthetic aspects of Lesia Dychko’s thinking as 
a composer (study based on “Zolotoslov” and “Christmas Play” choral operas. 
The manuscript. 

The thesis is for a degree of Candidate of Sciences in Art Studies, specialty 
26.00.01 Theory and History of Culture (Art Studies). Petro Tchaikovsky National 
Music Academy of Ukraine, Ministry of Culture of Ukraine. Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to highlighting individual features of the crea-
tive method of modern Ukrainian composer L. Dychko. The aim of the work is to 
study the interaction of a complex of musical, visual and verbal components in 
Dychko’s choral operas “Zolotoslov” and «Christmas Play» and to substantiate 
the role of synesthesia as the basis of Dychko’s personal outlook and composer’s 
thinking. 

Works of Lesia Dychko have been the subject of research in various fields 
of musicology: in Ukrainian science her works were studied by such authoritative 
researchers as M. Gordiychuk, N. Grechukha, L. Sergiyuk, T. Krivitska, 
O. Pismenna, N. Stepanenko. However, the synesthetic determinant of her com-
poser’s thinking, which is a unique phenomenon in modern Ukrainian culture, 
though appearing in separate articles and scientific research, has not yet received 
a holistic and detailed analysis. 

In her numerous interviews the composer emphasizes the importance of 
visual image and color semantics in her works. Her famous thesis “seeing music 
in architectural forms” finds its creative reflection in the piano cycles “Alcázar… 
Bells of Aragon” and “The Loirs of the Loir”, and her long-term interest and deep 
knowledge of traditions and stylistics of world and national painting is reflected in 
Dychko’s favorite genre of “musical frescoes”, as well as in her symphonic works 
inspired by paintings of such artists as Kateryna Bilokur, Russian artists, and con-
temporary Ukrainian painters, and her choral works and operas 
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The semantics of the tonal plan often becomes the conceptual axis of 
the architectonics works of L. Dychko. A special spatial-visual figurative world, 
riches of color, the play of lights and shadows, color-semantic complexes, which 
are common in score of L. Dychko, look (or better yet to say sound) as if they 
were taken from the palette of an artist. Thus, the extrapolation of the visual, visual, 
and color components into musical reality forms a new artistic space, which, in 
turn, leads to a new type of perception of a musical work. 

The method of analysis proposed in the dissertation is based on the under-
standing of synesthesia as one of the main factors shaping ideological dominant, 
aesthetic views and, in general, creative thinking of the composer. The latest 
trends in the “information age” greatly expand the horizons of contemporary cul-
tural and art studies. The synthesis of artistic forms as well as the interdisciplinary 
synthesis of expressive means, the crystallization of new genre types require 
the expansion of the modern researcher’s instruments, arising the question of 
studying and understanding of the new creative mentality. In the light of this per-
spective, the study of synesthesia as one of the main factors that forms a new, 
transformed, multidimensional attitude is very high–potential. At the same time, 
the synesthesia becomes an integral part of the cognitive dialogue between 
the artist and the performer, between the work of art and its listeners. Involvement 
of visual, verbal, spatial, semantic factors in the musical plane opens an additional 
information stream that can influence the perception and understanding of con-
temporary artistic work. 

In world practice, synesthesia has long become an actual research area, and 
in recent decades has been actively introduced into scientific circulation in vari-
ous fields of study. Scientific institutes in Kazan and Novosibirsk, founded by 
B. Galeev (founder of the Prometheus center) and N. Kolyadenko, became well-
known and authoritative centers for the study of this issue in musicology. They 
developed topical strategies for studying synesthetic issues in composer’s work, 
created the latest methods of analysis and experimental pedagogy. 

In our country, the development of this area is only beginning, the scientific 
apparatus and terminology are being formed, new methods and directions of 
the synesthetic research are being started. In this context, our dissertation explores 
new possibilities of using synesthetic problems as exemplified by Lesia Dycko’s 
works. 

The subject of this work outlined the interdisciplinary vector of research, 
which absorbed the conglomerate of scientific knowledge and approaches from 
various fields, in particular, cultural studies, psychology, art studies, linguistics, 
literary studies, and musicology. At the same time, the dissertation covers aspects 
of the history of contemporary Ukrainian art, performing interpretations, relevant 
genre models of opera art on the border of the 20–21 centuries. Accordingly, 
the study uses an agreed set of scientific methods that includes theoretical, sys-
tematic, logical-constructive, comparative, semantic, chronological and interpre-
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tive approaches that contribute to the conceptual coverage of synesthetic phenomena 
in L. Dychko’s operas. 

The following structure of the dissertation was chosen to accomplish the main 
objectives of the work. The structure is introduction, the main part consisting of 
three sections, conclusions, reference list and applications. The introduction out-
lines the purpose, object and subject of the research, the relevance and novelty of 
the topic. The main part of the dissertation, which includes three sections, is devoted 
to the discovery of the genesis of the phenomenon of synesthesia, its functioning 
in contemporary musicology and the identification of the forms of manifestation 
of this phenomenon in composer’s work. The first section reveals the historical pecu-
liarities of comprehension and substantiation of synesthesia as a scientific and ar-
tistic phenomenon, outlines the categorical apparatus of the dissertation and intro-
duces the term “exfrase” to musicology. The second section deals with the peculiari-
ties of the world-view position of a synesthetic artist exemplified by Lesia Dychko, 
revealing the dominant aspects of her creative thinking as well as composer’s in-
dividual manifestations of synesthesia. The last section contains analysis of 
L. Dychko’s opera “Zolotoslov” and “Christmas Play”, which reveals the features 
of genre models of operas, author’s synesthetic intentions and possible forms of 
their implementation during performing interpretations. The conclusions outline 
the main provisions of the work, summarizes the main theses of the author of the dis-
sertation in relation to the individual composer style Lesia Dychko, indicate 
the connections between the stated abstracts and the results of the research with 
modern performance. 

Key words: Lesya Dychko, composer-synesthete, Ukrainian musical art of 
the 20–21 centuries, synesthesia, synopsis, color hearing, synthesis of arts, ex-
frase, choral opera, “Zolotoslo”, “Christmas Play”. 
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ВВССТТУУПП  

Актуальність дослідження. У культурно-мистецькому просторі кінця 

ХХ – початку ХХІ століть набули розвитку процеси оновлення традиційних 

жанрових моделей, композиторської стилістики. Ідея синтезу мистецтв, збе-

режена в історичній пам’яті людства з архаїчних часів і особливо популярна 

в добу Романтизму, найбільш яскраво і динамічно актуалізується в наш час, 

набуваючи несподіваних форм вираження. 

У філософських, культурологічних, мистецтвознавчих дослідженнях 

сучасної культури наголошується на актуалізації цілісного, інтегрованого 

пізнання, гармонізації різномодальних аспектів феномена синтетичного «сине-

стезійного» сприйняття. Так, протягом останніх десятиліть ХХ століття в кон-

тексті питань мистецького синтезу зростає зацікавлення феноменом синестезії: 

учені різних сфер наукових знань звертаються до цього багатогранного явища, 

теоретично й методологічно обґрунтовуючи його. Дослідники цікавляться 

різними формами прояву міжвидових і полікультурних асоціацій, які стають 

органічною складовою художнього мислення багатьох митців сучасності. 

Творчість Лесі Дичко постійно привертає увагу мистецтвознавців, які 

пропонують нові аспекти і критерії аналізу, розширюють теоретичну про-

блематику дослідження, аналітичну базу, оцінюють внесок композитора 

у процеси збагачення «жанрових версій» кантати, літургії, опери-ораторії, 

музичної фрески, в оновлення стилістики сучасної музики в контексті «нео-

фольклористичного» напряму, здійснюють стилістичний аналіз її творів. 

В українському музикознавстві цим питанням присвячені монографії 

М. Гордійчука [55] та С. Грици [63], дисертації Н. Гречухи [60], 

Т. Кривицької [113], О. Письменної [180], Л. Серганюк [213], праці 

Н. Степаненко [227, 228; 229], у яких досліджено загальні естетичні і жан-

рово-стилістичні особливості творів Лесі Дичко. Зацікавленням її творчістю 

для створення цілісного уявлення про стилістику і новаторство композитора 
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у сфері музичного виконавства породжено нові напрями досліджень, інно-

ваційні методи і засоби аналізу, які надають можливість охарактеризувати 

музичну форму, жанр, особливості організації часу і простору, своєрідність 

музичної мови і музичного колориту. 

У дисертаційній роботі розглянуто візуально-синестезійні явища, харак-

терні для мистецького світосприйняття Лесі Дичко, утілені в семантично-

символічних комплексах її музичних композицій. Образний світ її музики ви-

ражений у своєрідних формах і жанрах; елементи музичної мови, сповнені сві-

тла і світлотіні, витонченого відчуття колориту й кольору, набувають просто-

рово-візуального відображення. Також у численних інтерв’ю сама композито-

рка наголошує на музичному мисленні в контексті візуально-зорових образів. 

Актуальність теми зумовлена загальною тенденцією в сучасній науці 

до інтегративного і синергічного підходів у дослідженні питань науки і мис-

тецтв, які вважаються найбільш продуктивними. Запропонована в роботі 

методика аналізу ґрунтується на розумінні синестезії як важливого чинника 

художньої системи і одного з провідних концептів естетичного світогляду 

автора. Це сприятиме збагаченню сучасного музикознавства інформацією про 

синестезію, її специфіку і художній потенціал на матеріалі творчості Л. Дичко. 

У дисертації розроблено нову методику культурологічного і мистецтво-

знавчого дослідження музичного твору на основі парадигми синтезу мис-

тецтв, яка набула особливої актуальності в наш час, оскільки ментальність 

людини «інформаційної ери» спрямована на пошук і отримання особливого 

контенту, нетривіальних вражень. Порушено питання про детермінацію син-

тезу в сучасній академічній музиці, зокрема у творчості Лесі Дичко. Синес-

тезійне світосприйняття, притаманне композиторці, зумовило й особливу се-

мантику в її творах, систему символів та асоціацій. Розуміння виконавцем 

«підтексту» музичної тканини надає можливість коректно втілити ідейну й 

образну сутність таких «синтетичних» творів, вивести їх інтерпретацію із 

площини «очевидного». У зв’язку з цим дослідження творів «художників»-
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синестетів як зразків синтезу передбачає такі етапи: засвоєння й усвідом-

лення виконавцем системи символів і кодів; відкриття і втілення цієї семан-

тики у процесі виконання музичного твору, донесення її до слухача. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

тацію виконано на кафедрі теорії та історії культури Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського відповідно до програми наукових 

досліджень, що відповідає темі № 28 «Дослідження творчих біографій укра-

їнських та зарубіжних музикантів в контексті вітчизняної та світової культу-

ри» перспективного тематичного плану науково-дослідної діяльності Націо-

нальної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Тему затвер-

джено на засіданні вченої ради академії (протокол № 9 від 24 лютого 

2017 р.). На матеріалі дисертації розроблено спеціалізований навчальний 

курс «Екстраполяція візуально-синестезійних явищ в композиторській твор-

чості Лесі Дичко». 

Об’єкт дослідження – хорові опери Лесі Дичко «Золотослов» і «Різд-

вяне дійство». 

Предмет дослідження – візуально-синестезійні аспекти організації 

музично-театральних творів Лесі Дичко. 

Мета – розкрити взаємодію музичних, візуальних, вербальних складо-

вих в операх Лесі Дичко «Золотослов» і «Різдвяне дійство», виявити особ-

ливості синестезії як основи її композиторського мислення. 

Основні наукові завдання: 

– узагальнити теоретичні характеристики синестезії, обґрунтувати куль-

турологічні й музикознавчі аспекти термінології; 

– конкретизувати термінологічний апарат сучасної культурології щодо 

явищ синестезії, синопсії («кольорового слуху»), синергії; 
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– виявити загальнокультурні і психологічні аспекти екстраполяції ві-

зуального мислення в музичну площину; 

– охарактеризувати специфічні параметри процесу «візуалізації» в 

композиторському мисленні, обґрунтувати методологію дослідження; 

– розглянути аналогії між формами і жанрами музичного мистецтва та 

різними видами візуальних і пластичних мистецтв (прикладне, образотворче 

і т. д.); 

– класифікувати жанрово-видові системи візуальних мистецтв у проек-

ції на музичну творчість Лесі Дичко; 

– порівняти графічні та живописні елементи народно-ужиткового мис-

тецтва з відповідними засобами виразності в музиці Лесі Дичко; 

– проаналізувати візуально-синестезійний комплекс як компонент 

композиторського мислення Лесі Дичко. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в дисертації вперше: 

– цілісно охарактеризовано візуально-синестезійну складову музично-

го мислення композитора; 

– виявлено ґенезу міжвидових інтеракцій в історичному і культурному 

дискурсах, зокрема в епоху романтизму; 

– узагальнено наукову інформацію про синестезію, природу й механі-

зми її функціонування; 

– обґрунтовано понятійний апарат на основі термінології, апробованої 

у психології, лінгвістиці, відповідно до культурологічно-музикознавчої про-

блематики; 

– виявлено особливості «візуального» стилю Л. Дичко як рецепції си-

нестезійного мистецтва; 

– розкрито особливості індивідуальної творчої манери композиторки 

щодо естетичних, соціально-психологічних, гносеологічних домінант синопсії; 
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– проаналізовано опери Л. Дичко за традиційними й новаторськими, 

синестезійними критеріями; 

– обґрунтовано новий підхід до композиційно-драматургічної архітек-

тоніки опер. 

Методологія дослідження характеризується багатовимірністю підхо-

дів, міждисциплінарним зв’язком методів сучасної культурології й мистецтво-

знавства. Науковий апарат сформовано на основі культурознавчих, музико-

знавчих, філософських, естетичних, літературознавчих, театрознавчих до-

сліджень, а також на основі праць із лінгвістики і психології, теорії синесте-

зії. Відповідно, розроблено наукову концепцію роботи із залученням ком-

плексу наукових методів, зокрема: теоретичного, застосованого для ви-

вчення, аналізу й узагальнення різних тлумачень поняття синестезії; хроно-

логічного аналізу і синтезу – для порівняння й узагальнення джерельних ма-

теріалів; системного і логіко-конструктивного – для вивчення концептуа-

льних основ творчої діяльності; компаративного – для порівняння способів 

трансформації синестезійних і візуальних образних сфер в оперному жанрі з 

урахуванням особливостей індивідуального стилю автора; структурно-

семантичного – для аналізу семантики синопсії в композиторській творчос-

ті; цілісного аналізу – для розгляду оперних творів Л. Дичко в контексті си-

нестезійних явищ. 

Теоретичну базу дисертації становлять фундаментальні праці з питань: 

– взаємодії мистецтв і простору-часу (М. Арановський [4], Б. Асаф’єв 

[6], Н. Горюхіна [56], Е. Денисов [70], Е. Курт [118; 119], О. Лосєв [126; 

127], Ю. Лотман [128], В. Мартинов [138], М. Мерло-Понті [141], 

М. Михайлов [145; 146], С. Скребков [220], М. Тараканов [234], 

В. Цуккерман [256], Б. Яворський [273]); 

– психології і психофізіології музичної творчості, сприйняття 

(Л. Виготський [34], С. Кравков [111], В. Медушевський [140]); 
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– історичного й культурного контексту часу (Л. Акопян [1], 

Л. Кияновська [99], О. Козаренко [101; 102], Ю. Легенький [122], А. Муха 

[152], В. Рожок [194], Б. Сюта [231], І. Юдкін [269]); 

– музичного жанру, форми і стилю (М. Лобанова [124], В. Москаленко 

[148], А. Сохор [223], М. Скорик [218], С. Тишко [239], Ю. Холопов [254], 

С. Шип [265]); 

– вокально-хорових жанрів (Н. Герасимова-Персидська [49], С. Грица 

[62; 63; 64; 65], Л. Корній [107; 108], Ю. Маслова [139]), українського фольк-

лору (В. Гнатюк [51], Г. Головинський [53], В. Гошовський [58], Є. Дзюпина 

[73], А. Іваницький [92; 93], О. Пономарьова [183], О. Правдюк [185]); 

– трансформації театрально-сценічних та оперних жанрів у ХХ – на 

зламі ХХІ століть (В. Антонюк [3], О. Берегова [15; 16; 17], Я. Губанов [66]); 

– визначення категорій «синестезія», «синопсія», «кольоровий слух», 

термінологічного апарату в різних видах мистецтва (В. Афанасьєв [8], 

І. Белаш [14], І. Блінов [21], І. Ванєчкіна [26], В. Ванслов [28], Б. Галєєв [36; 

37; 38; 39; 40; 41; 42], Ш. Дей [280], О. Дудар [76], Т. Еліот [78], М. Зайцева 

[84], К. Лозенко [125], Л. Маловицька [134; 135], Н. Науменко [158; 159], 

А. Овсянников [162], Л. Петрова [179], Т. Рібо [190], О. Сарнавська [204], 

А. Сидоров-Дорсо [214], С. Стасюк [226], І. Чудновська [263], Л. Шулінова 

[266], Ф. Юр’єв [270]); 

– фізіологічних і психологічних аспектів синестезії (Б. Величковський 

[30], Є. Корнієнко [106], С. Кравков [111], М. Люшер [133], Р. Натадзе [157], 

С. Рубінштейн [195], Б. Теплов [235], Г. Хант [253]); 

– синтезу, інтеграції та взаємозв’язку видів мистецтва 

(М. Арановський [4], В. Біблер [20], І. Іоффе [91], М. Каган [96; 97], В. Редя 

[188], А. Свідзинський [205]); 

– розвитку композиторського мислення Лесі Дичко (Т. Арсенічевої 

[5], М. Гордійчук [55], О. Зінькевич [87], Г. Луніна [129; 130; 131], 

С. Павлишин [165; 166], Л. Пархоменко [168; 169; 170], О. Письменна [180–
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182], Л. Серганюк [208; 209; 210; 211; 212; 213], Н. Степаненко [227; 228], 

А. Терещенко [236]); 

– хорової й оперної творчості композиторки (Н. Александрова [2], 

Н. Белік-Золотарьова [19], О. Берегова [15; 16; 17], О. Булаш [24], 

Т. Гусарчук [68], Т. Кривицька [112; 113], В. Самохвалов [200; 201; 203], 

Л. Серганюк [209; 210; 211; 212; 213], Н. Степаненко [227; 228], О. Торба 

[241], Л. Шумська [268]); 

– фольклорних першоджерел музичних творів Л. Дичко 

(Г. Головинський [53], Н. Гречуха [60], Б. Фільц [246], Л. Черкашина [258] 

та ін.); 

– індивідуальної художньо-світоглядної концепції Л. Дичко (Р. Гавалюк 

[35], В. Драганчук [75], М. Северинова [206], Н. Степаненко [227; 228]); 

– специфіки пейзажності і просторовості (Н. Костюк [110], О. Фрайт 

[248]); 

– театралізації хорових композицій (Ю. Мостова [149] та ін.). 

Практичне значення отриманих результатів. Дисертація містить 

матеріал, важливий для розуміння творчого мислення композитора-

синестета загалом і творчості Лесі Дичко зокрема. Результати дослідження 

можуть бути використані: у навчальному процесі вищих музичних навчаль-

них закладів, у написанні відповідних розділів наукових і навчально-

методичних праць з теорії та історії сучасної світової і української культур, 

з історії та теорії світового й українського мистецтва, історії музики, теорії і 

практики хорового диригування, спеціальних курсів для студентів і аспіран-

тів, для підготовки навчальних посібників, словників, довідникових видань 

тощо, а також у роботі диригентів. Матеріали дисертації можуть бути залу-

чені для подальших наукових досліджень сучасного музичного мистецтва, 

зокрема оперного. 
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Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 

розробки, висновки здобувач здійснив самостійно. Усі наукові публікації є 

одноосібними. 

Апробація результатів дисертації відбувалась на засіданнях кафедри 

теорії та історії культури Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Основні теоретичні і методичні положення дисертаційного 

дослідження виголошені у доповідях на наукових міжнародних науково-

практичних конференціях: ХV «Молоді музикознавці України» (Київ, 2013), 

ХVI «Молоді музикознавці України» (Київ, 2014), ІІI Конференції молодих 

учених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми перспективи» 

(Дрогобич, 2015), XI «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты 

прошлого и теории нового времени» (Єкатеринбург, Росія, 2015), «Україна. 

Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 

2017). 

Публікації. З теми дисертації опубліковано шість одноосібних статей, 

з них чотири – у фахових виданнях, затверджених МОН України, одну – 

у виданні, внесеному до міжнародних наукометричних баз даних, та одну – 

у збірнику матеріалів конференції. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використа-

них джерел (283 позиції). Загальний обсяг дисертації – 207 сторінок, із них – 

176 становить основний текст. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  11   

ССИИННЕЕССТТЕЕЗЗІІЯЯ  ЯЯКК  ЯЯВВИИЩЩЕЕ  ММУУЗЗИИККООЗЗННААВВССТТВВАА  

ХХХХ  ––   ППООЧЧААТТККУУ  ХХХХІІ   ССТТООЛЛІІТТТТЯЯ  

1.1 Концепція синтезу та синестезії в історії мистецтв 

Дослідники сучасної світової культури відзначають зростання тенден-

ції до оновлення форм, жанрово-стилістичних моделей, засобів виразності в 

сучасному музичному мистецтві. Нові форми синтезу музики з іншими ви-

дами мистецтва (світломузика, електронна та просторова, світлова архітек-

тура, світловий дизайн, абстрактне кіно, відео-арт) значно розширюють її 

виражальні можливості, породжуючи нові міжвидові форми. 

Набули поширення поняття архітектоніки, композиції, монтажу, ко-

лажу, калейдоскопічності, мозаїчності, лінії, малюнка, ритму, рельєфу, фак-

тури, тону, гами, колориту, барви [див. 86]. Водночас, сучасні науковці за-

стосовують терміни «музичний живопис», «світломузика», «кольоровий 

слух», «хроматичний слух», «полімодальність відчуттів», «синтез мис-

тецтв». Вони наголошують: «Пошук типів міжчуттєвих зв’язків та характеру 

взаємодії різних систем у процесі створення художнього твору здійснюється 

у напрямі близькості відчуття елементів різних художніх мов, формується 

цілісне творче сприйняття і розуміння світобудови» [204, с. 153]. 

Серед сучасних альтернативних методик і підходів одним із найбільш 

перспективних видається пізнання дійсності та полісенсорних механізмів у 

художній творчості за допомогою явища синестезії. Починаючи з 

ХІХ століття, їх досягнення активно поширюються в різних галузях знань – 

у психології, фізіології, філософії й естетиці, лінгвістиці, літературознавстві 

тощо. Останніми роками зросла тенденція до імплементації результатів та-

ких досліджень у культурологію. Синестезія як наукова проблема набула 



19 

популярності і в музикознавчих працях, хоч саме українські дослідники до-

сить нещодавно зацікавились цією темою. 

Питання взаємодії різних видів мистецтв завжди привертали увагу 

представників різних галузей знань. «Процеси взаємодії мистецтв здійсню-

валися протягом століть, вони пов’язані із загальними законами пізнання, 

прагненням пізнати людину і світ, модель якого створюється в мистецтві» 

[183, с. 113]. Більшість праць з цієї проблематики присвячено естетико-

філософським питанням буття, осмисленню форм художньої образності, мис-

тецьких паралелей у різні історичні періоди та в різномодальних виражальних 

структурах. Ці ідеї розглядали І. Ньютон і Г. Лейбніц, Г. Ейслер і Й. В. Гете, 

А. Гретрі і Ж.-Ф. Рамо, Р. Вагнер і Ф. Ліст, Г. Гельмгольц і В. Оствальд, 

В. Ван Гог і В. Набоков, О. Скрябін і Д. Еллінгтон, А. Ейнштейн і Л. Термен 

та багато інших. Їх увагу привертали питання співіснування й поступової 

інтеграції світло-візуальних, музично-звукових і вербально-літературних 

образів та їх конкретні прояви в різних сферах науки і мистецтв. У художній 

практиці завжди є передумови для взаємодії і синтезу візуального і звуково-

го видів мистецтв. В історії світової культури відомо багато прикладів їх по-

єднання в діяльності одного митця: наприклад, живопис і скульптура у твор-

чості Мікеланджело Буонарроті й Михайла Врубеля, живопис і музика в мис-

тецтві Мікалоюса Чюрльоніса й Пауля Клеє. 

Документально зафіксовані зразки взаємозв’язку звуку й кольору в 

музиці й живописі, звуку і слова в музиці й літературі, кольору і тактильних 

відчуттів тощо. Такі спостереження належать як безпосереднім синестетам, 

у творчій уяві яких це відбувається, так і митцям, філософам і культуроло-

гам, які досліджують їх. В. Кандинський співвідносить певний тембр музич-

ного інструмента з відповідним кольором (блакитний – тембр флейти, чер-

воний – труби, синій – віолончелі) [див. 243, с. 168]. Письменник Оноре де 

Бальзак так висловлювався про виражальні можливості різних видів мис-

тецтв: «На музичній мові живопис означає звуками пробуджувати в нашому 
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серці ті чи інші спогади, а в нашому розумі – ті чи інші образи» [цит. за: 41]. 

І. Франко у праці «Із секретів поетичної творчості» так порівнює філософсько-

естетичну роль різних мистецтв: «Коли поет береться малювати, він робить 

це не фарбами, а торкає наші різні чуття, викликає в душі образи різнорід-

них значень, але так, щоб вони тут же зливалися в одну органічну й гармо-

нійну цілісність. Музика – будить у нас глибокі, але неясні, одномоментні 

зворушення; література ж найчастіше – почуття і думки конкретніші, по-

стійніші, виразніше пов’язані з реальним світом» [250, с. 5]. 

Специфічні форми синтезу відігравали важливу роль як прояв акустич-

ного чинника (фонічної складової) у творчості Т. Шевченка: «Музичні, пісенні 

образи, звукообрази – важлива деталь поетики митця, зумовлена його інди-

відуальним ставленням до музики й акустичною чутливістю. Це дало під-

ставу багатьом дослідникам (М. Гордійчуку, П. Козицькому, С. Людкевичу, 

Д. Ревуцькому, Я. Славутичу, О. Цалай-Якименко) вважати його “наймузи-

кальнішим поетом” і “музикантом-мислителем”» [див. 48; 221]. 

Такі асоціації викликає і взаємодія між музикою й архітектурою, що 

свого часу спонукало Й. В. Гете визначити архітектуру як «застиглу музи-

ку», Ф. Шлегеля – назвати музику «рухливою архітектурою», а композитора 

Я. Ксенакіса – втілити у ХХ столітті архітектурні принципи та геометричні 

математичні структури у своєму стохастичному методі композиції. На дум-

ку І. Стравінського, відмінності між відчуттям, які «викликає музика й архі-

тектура, просто немає». Він зазначав: «Не можна краще визначити відчуття, 

які пробуджує музика, ніж ототожнити їх з тими враженнями, які викликає у 

нас споглядання архітектурних форм» [230, с. 100]. 

Можна навести багато прикладів, коли процес композиторської твор-

чості був інспірований позамузичними перцепціями літературних творів, 

візуально-просторових образів, шедеврів живопису, скульптури: у 

Ф. Ліста – «Мислитель» з «Років мандрів», у М. Мусоргського – «Картинки 

з виставки», в І. Шамо – «Картини російських живописців». Відомо, що 
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Жорж Санд надихнули сильні музичні враження: «<…> Схвильована музи-

кою (“Фантастичним рондо” Ф. Ліста) <…> уявила романтичну сцену. Всю 

ніч безперервно вона писала, за своїм звичаєм, а наступного дня прочитала 

Ф. Лісту і М. Д’Агу ліричну казку “Контрабандист”, у якій втілила образи, 

викликані в її уяві музикою і грою Ліста» [144, с. 205]. 

Щодо ідеї синестезії в мистецтві, відзначимо: науковий міждисциплі-

нарний підхід до вивчення міжчуттєвого пізнання остаточно сформувався у 

ХІХ–ХХ століттях і продовжує розвиватись у ХХІ. Проте вчення про спів-

відношення кольорів і звуків відомі набагато раніше. Так, ще давні арії й 

індійці описали перші спроби пов’язати звукові й кольорові уявлення з ду-

ховно-філософськими вченнями, які перетворилися з часом на езотеричні 

системи йогів: кожній людській чакрі відповідає певний колір і звук. Філо-

софи Давнього Китаю також здійснювали спроби структурувати Всесвіт на 

основі п’яти стихій, залучаючи космогонічні уявлення про планети, цифрові 

символи і специфічне естетичне трактування кольорової семантики музич-

них звуків. 

Ці ідеї набули логічного продовження в античній філософії, а сам тер-

мін «синестезія» сягає корінням до давньогрецького «aesthesis» – «відчут-

тя». Однією з перших естетичних пам’яток Античності щодо синестезії є 

трактат «Про душу» Арістотеля, у якому він відзначає: «Кольори за приєм-

ністю їх відповідностей можуть ставитися між собою подібно музичним 

співзвуччям і бути взаємно пропорційними» [цит. за: 264]. Відомий філософ 

і культуролог О. Лосєв у працях «Музика як предмет логіки» (1926), «Діале-

ктика міфу» (1930), «Логіка символу» (1933) розкриває феноменологічну 

природу синестезії, так характеризуючи звукову матерію: «масивність», 

«щільність», «вага», «кольоровість», «об’ємність». Цитуючи Аристотеля, він 

наголошує: «Та частина свідомості, у якій складається мова, поєднує відчут-

тя різних сприйняттів. Так просто і чудово пояснює Арістотель – чому і 

звук, і колір можуть бути “світлими”» [127, с. 554]. Філософ Демокріт зво-
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див усі відчуття до різних дотикових вражень, обґрунтовуючи свою позицію 

тим, що всі відчуття діють завдяки контакту тіла з атомами, які є частинка-

ми того об’єкта, що сприймається. Піфагорійці запропонували музично-

теоретичну концепцію світобудови, згідно з якою Всесвіт уявлявся велич-

ним музичним оркестром – Musika mundana, що відтворює світову гармонію 

сфер. Вони здійснювали спроби пов’язати цифрові й геометричні співвід-

ношення з музичними інтервалами. 

Ідеї поєднання кольору і звуку еволюціонували в Середньовіччі, а но-

сії тогочасної мистецької професійної культури та освіти створили системи 

їх співвідношень. В історії залишились імена абата Рудольфа з Сент-Трона 

(друга половина XI століття), який пропонував різнокольоровий запис ладів, 

та Гвіддо з Ареццо (ХІ століття), який запровадив кольорову транскрипцію 

нотних лінійок (F – червона та С – жовта). Значного поширення набула ди-

дактична система, яка охоплювала візуальний рівень сприйняття і висоту 

звука – так звана «гвідонова рука» (вивчення мелодії за рукою). 

Одна із перших спроб створити механістичний переклад кольорів зву-

ками інструмента належить італійському художнику і винахіднику 

XVI століття Джузеппе Арчімбольдо. Він накреслив таблицю співвідношень 

кольорів і півтонів, яку закріпив створенням унікальних інструментів «колір-

ного клавікорду» і «перспективної лютні». Дещо пізніше німецький учений і 

астроном Йоганн Кеплер, пізнаючи сенс світобудови, спираючись на антич-

ні теорії про музику сфер, склав систему ідеальних співвідношень звуків і 

відстаней між планетами. 

Перші уявлення про семантику тональностей обґрунтували компози-

тори в епоху Бароко, утіливши їх у відомій теорії афектів, авторами якої 

вважають Дж. Царліно, Й. Кванца, М. Мерсенна, К. Монтеверді, Й. Маттезона. 

Розширюючи комунікативну сферу і претендуючи певною мірою на рецеп-

туалізацію музичного мистецтва, композитори і теоретики у своїх трактатах 

намагаються пов’язати конкретні емоції й стани з інтонаційними зворотами, 
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тембрами інструментів і голосу, з темпом, ритмом та іншими засобами вира-

зності. Зокрема, Марк-Антуан Шарпантьє у праці «Основи композиції» роз-

робив афектовану характеристику тональностей, визначивши в ній такі зага-

льновживані, але суб’єктивні ознаки: «С-dur – веселий, але й войовничий; 

а с-moll – сутінковий і печальний» [цит. за: 264]. 

Далі питання синтезу в мистецтві розроблялися в епоху Просвітницт-

ва. Цікавим щодо втілення ідеї «кольорових асоціацій» є механістичний до-

свід, здійснений у XVIII столітті французьким абатом Кастелем. Виконання 

на винайденому ним «колірному клавесині» доповнювалося кольоровою 

партитурою – кожна клавіша «викидала» перед слухачами стрічку певного 

кольору. Теорія Кастеля мала як прихильників, так і критиків, які вказували 

на необґрунтованість і штучність прямого перенесення законів музики, яку 

сприймають слухом, у царину зору. 

Для естетики того часу важливими стали пошуки семантики кольорів. 

Одна з перших натурфілософських наукових концепцій про кольорову палі-

тру належить І. Ньютону. Звукові та кольорові частоти він сприймав ліній-

но-еквівалентно: на його думку, фізична шкала кольорів тотожна до шкали 

звуків. Тому він поділив в «Оптиці» досліджуваний ним кольоровий спектр 

на сім щаблів. Запропонована аналогія «спектр-октава» стала імпульсом до 

створення спекулятивних ідей співвіднесення «звукоряду» і колірної шкали. 

Пошуки семантичного вираження кольору продовжив Й. Ґете та од-

ним із перших здійснив спробу систематизувати кольори і розкрити їх зна-

чення. На його думку, кожен колір мав свої характеристики поза індивідуаль-

ним сприйняттям і поза контекстом, виражав широку гаму характеристик: 

жовтий – теплоту, світло, сонце; синій – холод, глибину, тінь; червоний – 

грацію, гідність, поважність тощо. Й. Ґете вказував на естетичний вплив ко-

льору на свідомість людини та її емоційний стан: «Я нічого не маю проти 

припущення, що колір можна відчути на дотик; цим його власна своєрід-

ність ще більше виявилася б. На смак колір також можна розрізняти. Синій 
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буде мати лужний, жовто-червоний – кислий смак. Усі вияви дійсності спо-

ріднені» [50, с. 404]. 

У ХІХ столітті осмислення міжсенсорних відчуттів та їх впливу на твор-

чу свідомість митця досягло кульмінації. Естетико-філософські праці 

Ф. Шеллінга і А. Шлегеля, завдання сформувати гармонійну людину, вису-

нуті Й. Гете і Ф. Шиллером, пафос романтичної естетики, спрямованої на 

універсалізм, зумовили філософську, моральну, художню своєрідність того-

часної культурної картини світу. Горацієвська категорія «Ut pictura poesis» 

(живопис як поезія) стала умовним «патерном» для метафоричного перене-

сення «Ut pictura musica» (живопис як музика) у творчості Ф. Ліста та 

Р. Вагнера в добу Романтизму. 

На початку століття у філософських школах домінувало два підходи 

до систематизації видів мистецтв: секулярний, зорієнтований на диференціа-

цію (так звана «лесінгівська модель), та інтегрований, спрямований на спів-

дію синтез («горацієвська модель»), завдяки якому різні види мистецтв по-

всякчас перебували в діалозі, запозиченнях, взаємозбагаченні, не втрачаючи 

своєрідності різних художніх кодів, маючи змогу в межах художнього твору 

здійснювати діалог та запозичення з однієї художньої мови в іншу [див. 47]. 

Романтики втілили ідею трансцендентного цілого, з якого утворились 

різні природні види відчуттів, що сприяло розумінню тотожності онтології 

всіх мистецтв. Завдяки такій природі вони здатні до синтезу і взаємопроник-

ненню, а психологізація творчості, лірика, чуттєвість, тонкий внутрішній 

світ митця сприяють новітнім пошукам мистецького самовираження. Синес-

тезійні переживання у творчості значною мірою інспірують появу нового 

світогляду і нових виражальних можливостей. Зокрема, музичне мистецтво 

часто сприймається за його комунікативною роллю як своєрідне дзеркало, 

призма, крізь яку проникає уявлення про навколишній світ і яка акумулює 

можливості інших «мистецьких кодів». Поява жанрів симфонічної поеми і 

картини, етюду-картини, а згодом – таких жанрово-програмних визначень 
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твору, як естампи, пастелі, пейзажі, портрети, арабески, галереї портретних 

образів в сюїтах Р. Шумана і К. Сен-Санса, зумовлені прагненням створити 

«візуальне» музичними засобами. 

Своєрідним «трендом» епохи романтизму стає «програмність». Тен-

денція створення програмних творів поступово трансформується в художній 

принцип: синергія звукового та вербального тексту для втілення художнього 

образу. Програмність оперує асоціативними рядами в полісенсорних творах 

із музично-візуальною константою («Роки мандрів» Ф. Ліста, прелюдії 

К. Дебюссі, «Чарівне Озеро» А. Лядова тощо) та літературно-музичними 

образами («Карнавал» Р. Шумана, «Фантастична симфонія» Г. Берліоза, 

«Шехеразада» М. Римського-Корсакого). При цьому музична програмність 

постає однією із форм синтезу мистецтв, збагачуючи інструментальну музи-

ку літературними асоціаціями. 

Р. Шуман у своїй композиторській і літературній творчості втілює ідеї 

синтезу, синестезії і програмності. Він доходить парадоксального висновку, 

що музичний звук наслідує, перевтілює слова, тобто відчуває приховані по-

тенції в музичному звуці, подібно до слова у вербальній мові. Музиканти 

неодноразово замислювались над семантикою тональностей, тембрів, інтер-

валів. У «Характеристиці тональностей» Р. Шуман зазначав: «Не можна ска-

зати, що те чи інше почуття, якщо воно має бути виражене повно, вимагає 

перекладу в музиці за допомогою саме цієї, а не жодної іншої тональності, 

але не можна погодитися і з тими, хто стверджує, що в кожній тональності 

можна виразити все» [267, с. 368–369]. 

Серед романтиків концепцію синтезу мистецтв Ф. Ліст втілив най-

більш послідовно. Його надихали мистецькі твори різних видів – він прихи-

льно ставиться до літературної програмності, проте одним із перших напи-

сав твори, на які його надихнули візуальні враження від картин природи, 

старовинної архітектури, скульптури. Етичний постулат про силу мистецтва, 

яке може змінювати людську ментальність, став основою пасіонарної про-
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світницької діяльності композитора [див. 144]. Свій творчий потенціал він 

намагається поглибити з урахуванням перцепції та взаємозв’язку різних ви-

дів мистецтв. Подорожуючи Європою, захоплюючись творами великих май-

стрів минулого, він остаточно сформував свою естетику, художню свідо-

мість, у якій провідною стала ідея синтезу і єдності мистецтв. Відома його 

сентенція, що час «чистих мистецтв» давно минув, тому для нього музика 

стає нероздільно пов’язаною з живописом, архітектурою, літературою (зга-

даймо такі програмні твори, як «Заручини» за картиною Рафаеля, «Мисли-

тель» за скульптурою на надгробку Лоренцо Медичі та безліч інших). 

Ідеї синтезу мистецтв набули втілення у творчості Р. Вагнера, який 

неодноразово викладав свою авторську концепцію у статтях і теоретичних 

працях. Її основна думка – триєдність «танець-музика-поезія» («єдність 

трьох сестер»), яка, проте, розглядається узагальнено-емпірично. Вислов-

люючись про музично-поетичний синтез давньогрецької трагедії, Р. Вагнер 

зазначав: «Танець, музика і поезія окремо обмежені <…> Після того, як 

знищені кордони, і окремі види перестають існувати, залишається лише мис-

тецтво – єдине, необмежене мистецтво» [цит. за: 118, с. 49]. У багатьох своїх 

маніфестах («Мистецтво і революція», «Твір мистецтва майбутнього», «Му-

зика майбутнього», «Опера і драма») він розкриває ідеальне розуміння син-

тезу мистецтв і його остаточної мети – створення універсального твору, 

яким має стати «твір мистецтва майбутнього». Заради цієї мети композитор, 

як деміург, використовує іманентні сторони кожного виду мистецтва, при 

цьому руйнуючи його початкову природу. «Gesamtkunstwerk – це новий тип 

художнього мислення, основу якого становить ідея штучної органічної єд-

ності засобів виразності та образних елементів різних видів мистецтва в ме-

жах самостійного художнього твору, вони конструюються за законами гар-

монії, цілісності, синхронності. Така синтетична форма витонченого мисте-

цтва є відображенням дійсності і постійно переноситься в майбутнє як про-

тотип долання розірваності людського суспільства і культури» [41]. 
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Синестезія в різних своїх формах пронизує всю художню свідомість 

романтичної епохи. На основі цих уявлень формується особливий тип «муль-

тисенсорного сприйняття дійсності», художньо апробований у творчості 

Ш. Бодлера, А. Рембо, П. Верлена, у прозі Є. Гофмана, Е. Золя, у ліриці по-

етів «Срібного віку». Одним із перших декларацію «мультисенсорних» від-

чуттів та їх «відповідностей» проголосив у своїй творчості французький сим-

воліст Ш. Бодлер. Його естетичні погляди втілені в поезіях «Музика», «Ве-

чорова гармонія», та передусім, – у програмному сонеті «Відповідності». 

Він розрізняє два типи відповідностей: між фізичною реальністю і сферою 

духовного, між світом чуттєвих форм і світом ідей. На його думку, окремі 

людські відчуття не дають повноти сприйняття світу, утворюючи недоско-

налі відзвуки, «відлуння» справжнього життя. Він стверджує, що між від-

чуттями є тісна аналогія, внутрішньо-сугестивний зв’язок: «Перегукуються 

звук, запах, форма, колір» [цит. за: 150]. Синестезійну природу почуттів по-

ет пояснює з погляду психології: «Було б справді дивно, що звук не міг би 

подати думку про барви, що барви не могли б дати уявлення про мелодію, а 

звук і барва виявилися б непридатними для втілення ідей» [150, с. 310]. Ці 

ідеї втілює у своїй творчості і А. Рембо. Показовим є відомий «Кольоровий 

сонет», у якому поет прагне «проявити живопис крізь поезію», відтворюючи 

малюнок через метричну складову вірша. Відповідно до свого естетичного 

завдання – «говорити про неясне неясно» [154], – А. Рембо «візуалізує» зву-

кові комбінації, водночас оперуючи метафорами різних органів чуття, смі-

ливо змішуючи кольорову палітру. Ці ж ознаки спостерігаємо й у творчості 

видатних художників-колористів того часу – Е. Делакруа, В. Тернера, пред-

ставників школи французьких імпресіоністів. 

Процес синтезу мистецтв у контексті синестезії тривав і в ХХ столітті. 

Ідеї модернізму сприяли зацікавленості інтеграційними процесами в компо-

зиторській творчості і вплинули на всебічне науково-теоретичне обґрунту-

вання і систематизацію понять, а в музиці й живописі з’явилися нові шляхи 
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для взаємодії. Композитори намагаються втілити не тільки екфразис живопи-

сного полотна в нотах, а й шукають можливості відтворити звуком окремі 

барви, відтінки, «ідею світлоносності» (К. Дебюссі: «Дівчина з волоссям ко-

льору льону», «Золоті рибки», «Місячне сяйво», «Фейєрверк»). 

У контексті новітніх пошуків візуально-звукових формацій необхідно 

сказати про видатних російських поетів і художників кінця ХІХ – початку 

ХХ століть, які серед ознак свого стилю вказували й на паралелі між музи-

кою, літературою і живописом. Новітній розвиток мистецтва набув вияву в 

художніх явищах символізму. Дослідниця цього культурно-історичного пе-

ріоду В. Редя зазначає: «Діалог мистецтв, який тривав віками, стає в цей пе-

ріод всеосяжним “полілогом”, а життя мистецтва як безкінечний процес вза-

ємодії, взаємовпливу, взаємопроникнення прийомів та засобів виразності 

його суміжних видів надзвичайно активізується завдяки безлічі творчих 

особистостей універсального складу, які саме в цей період щедро виявили 

своє обдарування» [188, с. 8]. 

До синтезу як творчого кредо зверталися поети – Б. Пастернак, 

В. Брюсов, Андрій Бєлий, В. Іванов, художники – В. Полєнов, М. Матюшин 

(до речі, автор однієї з перших футуристичних опер «Перемога над сонцем», 

яка принесла визнання іншому синестету-живописцю – К. Малевичу). Зок-

рема, Андрій Бєлий запропонував об’єднати всі мистецтва для відтворення 

повноти дійсності, гармонійного відчуття часопростору, зберігаючи музику 

як центральне мистецтво. У поета-символіста К. Бальмонта поезія у збірці 

«Аромат Сонця» сповнена натяків, символів, метафор, вона характеризуєть-

ся за допомогою звукопису і музичної складової. В одній зі своїх теоретич-

них праць він наголошує, що тонка творча вібрація надає можливість митцю 

почути спів барви, відчути закоханість запахів. Солідарний з ним і Андрій 

Бєлий, який категорично заперечує можливість творити без кольорового 

слуху. У творах О. Блока, М. Цвєтаєвої, І. Анненського, М. Волошина, 

В. Хлєбникова, поетів та письменників наступної доби – Ф. Гарсія Лорки, 



29 

М. Горького, Б. Пастернака, В. Набокова, Б. Ахмадуліної – переважають му-

зичні й колористичні образи. 

У творчості А. Лядова в «Чарівному озері» втілені традиції «музичної 

картинності», закладені М. Римським-Корсаковим. Ще один зразок синтезу 

візуального і звукового в музичній творчості – «Острів мертвих» 

С. Рахманінова, створений під впливом картини швейцарського символіста 

А. Бекліна. Такими мистецькими явищами візуально-музичного синтезу 

можна вважати й унікальні антрепризи С. Дягілєва, кожна постановка якого 

являла нову мистецьку якість, симбіоз музичного й хореографічного мис-

тецтв з акцентом на візуальній естетизації. 

У ХХ столітті в композиторській творчості створюються «синестезій-

ні» жанри і види мистецтва, здійснюються спроби синтезувати нові стиліс-

тичні й жанрові складові: асоціації «кольору» і «світла» в музичних творах 

К. Дебюссі, О. Скрябіна, О. Мессіана («вічна музика кольору»). Це зумовило 

розвиток синопсії як одного з різновидів синестезії. Панування полісенсор-

ного світовідчуття передбачали у своїх творах багато митців, а науковці ве-

дуть дискусію щодо неповноти вислову «моносенсорних» видів мистецтв і 

про опосередковану компенсаторну функцію синестезії, за допомогою якої 

утворюється нова образно-символічна природа та «синестезійний фонд», 

утверджується унікальний і універсальний феномен єдиного художнього 

«простору-часу» в мистецтві [37]. 

Отже, явище синтезу мистецтв, відоме з античності, відродилося на 

новому етапі – у добу романтизму, цей процес тривав і у ХХ столітті. Ви-

вчення синестезії сприяє активізації всіх людських відчуттів у процесах 

створення і сприйняття мистецького твору. Поступово формується понятій-

ний апарат синестезії, науково обґрунтовується явище синестезії, вивчають-

ся її різновиди, механізми, формується методологічна база, відбувається 

еволюція: від естетико-філософського сприйняття до формування окремого 
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міждисциплінарного наукового знання, основні засади якого буде розгляну-

то в наступному розділі. 

1.2 Синестезія в контексті міждисциплінарних знань 

Наукові дослідження з теорії та історії мистецтв протягом останнього 

десятиліття ХХ – на початку ХХІ століть набули міждисциплінарного хара-

ктеру, охопивши проблеми культурології, естетики, філософії, семіотики, 

герменевтики, гендеристики, синергетики, компаративістики. Системний 

підхід поширився і в мистецтвознавстві, особливо в дослідженні процесів 

інтеграції різних видів мистецтв, зокрема: зорових і слухових образів, візуаль-

них і пластичних об’єктів, колориту і кольорової палітри живопису й музи-

ки, асоціацій і метафор у поезії тощо. 

Культуролог І. Іоффе одним із перших, ще в радянський час, наголо-

шував на мультидисциплінарному характері художньої практики та концен-

трував увагу на особливостях синтезуючої парадигми історії культури. Він 

зазначав: «Зір і слух, світло і звук із перших моментів свого культурного 

буття виступають спільно. Семантична єдність зору і світла, слуху і звуку 

спирається на єдність людської діяльності, цілісність його орієнтації у світі» 

[91, с. 156]. Дослідник вважав семантично спорідненими конструктивні еле-

менти мови архітектури, живопису та музики, наприклад, порівнюючи гра-

фічні, висхідні лінії архітектури з висхідним рухом мелодії. У передмові до 

своєї книги він наголошує, що історія мистецтва має стати історичною тео-

рією мистецтва, тобто панорамою історії мислення в образах, уявленням про 

цілісний комплекс мистецтв, у якому переважають, залежно від запитів ча-

су, певні види творчості. 

Думку про те, що сучасні форми творчості часто мають за основу синтез 

мистецьких форм, розвиває М. Каган. У своїй праці «Морфологія мистецтва» 

він порівнює коди мистецтв із системою хімічних елементів, зазначаючи: 
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«Мономистецтва, як і хімічні елементи у природі, у чистому вигляді майже 

не трапляються, проте їх періодична система необхідна для створення фізич-

ної картини світу» [96]. 

Існуванням феномену синестезії ще раз підтверджується взаємозв’язок 

сенсорних елементів вищої нервової системи людини та цілісність сприй-

няття оточуючої дійсності органами чуття. Зорово-слухові синестезії стано-

влять основу образотворчих можливостей музики. Це емоційно-смислові й 

символічні оцінки світла і тембрів (тональностей), які склалися у процесі 

виховання і творчої практики кожного музиканта; їх можна виявити у взає-

мозв’язках музики й літературі, музики й живопису тощо. 

У сучасній науці сформувалися такі підходи до визначення синестезії: 

фізіологи сприймають її переважно як феномен мимовільного виникнення 

образів одночасно в кількох видах людського сприйняття (С. Кравков [111], 

О. Лурія [132], О. Сарнавська [204], Р. Цитович [279] та ін.); лінгвісти – як 

загальні асоціації-зіставлення, зафіксовані в мові у вигляді метафоричних 

порівнянь (Е. Коміна [105], О. Семенець [207] та ін.); філософи – як багатог-

ранний тип сприйняття світу і мистецтва (М. Мерло-Понті [141], 

П. Флоренський [247] та ін.); культурологи й мистецтвознавці розглядають 

це поняття в контексті синтезу мистецтв (І. Ванєчкіна [26], Б. Галєєв [36; 38; 

39; 40; 41; 42], Л. Генералюк [45; 46; 47; 48], Л. Маловицька [134; 135], 

Л. Петрова [179], О. Рисак [191; 192]). Унаслідок різних наукових підходів 

вироблено аналітичний апарат і методологію. 

Міждисциплінарний характер проблеми потребує систематизації й 

комплексного розуміння різних граней когнітивного пізнання, їх екстрапо-

ляції на музикознавчі студії, а також вимагає стислого розгляду основних 

тенденцій у синестезійних дослідженнях. 

У дослідженні проблем синестезії сформувалося два напрями: до пер-

шого належать праці, автори яких вважають синестезію суто фізіологічним 

процесом, тому розглядають її з анатомо-фізіологічних позицій (Ч. Белл, 
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Й. Мюллер, П. Лазарев, О. Лурія, Е. Пфлюгер, Ж. Шиф); до другого – праці 

дослідників, які пов’язували її з психоаналітичними теоріями (А. Боні, 

Б. Галєєв, І. Єрмаков, Е. Клапаред, Т. Рібо, Т. Флюрнуа). Спочатку у фізіології 

синестезію розкривали як деструктивний процес: вихідним положенням у 

дослідженні синестезії став відкритий Й. Мюллером 1826 року феномен 

міжсенсорних відчуттів (перенесення збудження з одного чутливого еле-

мента у центральній нервовій системі на інший), що сприймав фізіолог як 

неадекватний механізм мозкової діяльності [див. 83, с. 48]; російський акаде-

мік-нейрофізіолог О. Лурія розглядає природу синестезії як модальні ланцюги, 

а її прояви – як «мозкову аномалію» [132, с. 68]; А. Валлек виділяє клінічну, 

неконтрольовану (мислення не бере участі) та чуттєву синестезію, яка вини-

кає при безпосередньому сприйнятті музики і живопису [204, с. 149]. 

З часом стало відомо, що світло й колір впливають на формування 

психофізіологічного статусу організму людини. Особливі досягнення у ви-

вченні кольорового зору та механізму його функціонування належать фізіо-

логам С. Кравкову, Р. Натадзе, І. Сеченову. У біологічно-природничих нау-

ках (нейробіологія, неврологія, нейропсихологія, нейролінгвістика) синесте-

зія постає явищем нетипового сприйняття людиною дійсності у некогерент-

ній репрезентації, яку розглядають як явище, пов’язане зі змішуванням сиг-

налів різних систем чуття. 

Психологічна синестезія – це стан перенесення чуттєвого досвіду од-

нієї сенсорної системи на іншу: «Значну роль у створенні аудіовізуальних 

образів відіграє емоційний фактор, який психологи називають «законом 

емоційного знаку»: враження або образи, які мають подібний маркер, справ-

ляють на нас емоційний вплив і тяжіють до об’єднання між собою, незва-

жаючи на відсутність подібності, суміжності між цими образами. Таким чи-

ном утворюється комбінований витвір уяви, у його основі лежить почуття 

або емоційний знак, яким поєднуються різнорідні елементи» [див. 147, 

с. 157]. 
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Представники Вюрцбурзької школи «гештальтпсихології» К. Бюлер і 

В. Вундт пояснювали явище синестезії як взаємопроникнення і накладення 

роботи рецепторів різних органів відчуттів [див. 147]. Концепцією залишко-

вого недиференційованого «загального почуття», властивого людині при 

народженні пояснювали синестезію М. Нордау, Д. Стерн. Близькими до них 

були теорії, які при вивченні когнітивних властивостей та сфери відчуттів 

спирались на функціональну асиметрію півкуль головного мозку (ідеї ней-

ропсихолога Тетяни Візель, психофізіолога Вадима Ротенберга, відкриття 

нобелівського лауреата Роджера Сперрі та ін.). На основі подібних дослі-

джень психолог Е. П. Торренс розробив спеціальний тест оцінювання дивер-

гентних можливостей творчого потенціалу, який активно впроваджений у 

навчальний процес у США. Українська дослідниця синестезії 

Л. Маловицька вказує: «<…> Цілісне “здійснення” твору мистецтва в музи-

ці, малярстві, літературі можливе завдяки спеціальним когнітивним і емо-

ційним процесам, які відбуваються у двох півкулях» [135, с. 33]. 

У контексті вивчення музичної синестезії привертають увагу літерату-

рознавчі праці, у яких вона проявлена через опис звукової матерії. Літера-

турна синестезія досягається шляхом вербалізації сенсорних синестезій; во-

на ж виражається через сконструйовані свідомістю художника метафори. 

Тому її вивчення буде сприяти виявленню, дослідженню й екстраполяції за-

кономірностей у площину «кольорового слуху». 

У сучасному літературознавчому дискурсі відбито новітні тенденції в 

синестезійних дослідженнях і дотичних до них галузях знань. Їх проблема-

тика пов’язана з інтертекстуальними й інтерсеміотичними рядами різних 

видів мистецтв і взаємною екстраполяцією виражальних засобів у часових і 

просторових мистецтвах. Більшість дослідників вказують, що потреба сфор-

мувати термінологічний тезаурус, адекватний взаємопроникненню суміж-

них мистецтв, назріла давно. Не випадково у працях Б. Галєєва [37; 38; 39; 

40; 36; 41; 42], Л. Геллера [43], О. Соколової [222], Н. Тишуніної [240] та 
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інших здійснюються пошуки єдиних критеріїв просторових і часових мис-

тецтв. Автори вважають за необхідне розробити універсальну методологію 

аналізу будь-якого мистецького твору, яка містить кілька мистецьких кодів, 

враховуючи іманентні інтермедіальні та інтертекстуальні ознаки суміжних 

мистецтв у їх сучасних проявах. 

Введення в науковий обіг поняття «інтермедіальність» для позначен-

ня переходу, перекладу модальності з мови одного мистецтва мовою та ви-

ражальними засобами іншого, відбувалося і з опорою на семіотику, герме-

невтику та компаративістику. Ю. Лотман застосував також поняття «полі-

глотизм» культури і будь-якого художнього твору, наголошуючи, що художні 

тексти реалізуються у просторі двох і більше семіотичних систем [128]. Ні-

мецький учений О. Вальцел [див. 207] також наголошує на універсальності 

принципів формотворення в мистецтві, що дає змогу розглядати композицію 

літературного твору як музичного або живописного. Ф. Марінетті [див. 115] 

звертає увагу на так званий «оркестровий метод» у перекладі виражальних 

засобів одних мистецтв засобами інших. Взаємовплив музики й літератури 

досліджував С. Шер, він розглядав поняття словесної музики (засоби пере-

дання милозвучності та музичності художнього слова) і вербальної музики 

(опис музичних творів словом). Проблему співвідношення метамузичних 

моделей (поліфонії й додекафонії) музичної інтерпретації, їх утілення в ху-

дожніх творах розглядав М. Бахтін [див. 13]. 

Близьким за своїм значенням до попереднього є поняття інтеретекс-

туальності, яке застосовують до синтезуючих процесів. Р. Барт у 70-х роках 

ХХ століття вжив цей термін у структурному аналізі, наголошуючи: «Кожен 

текст є інтертекстом; інші тексти наявні в ньому на різних рівнях у більш чи 

менш пізнаваній формі: тексти попередньої культури і тексти сучасної куль-

тури. Кожен текст є новою тканиною, зітканою зі старих цитат. Залишки ку-

льтурних кодів, формул, ритмічних структур, фрагменти соціальних ідіом 
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і т. д. – усі вони поглинуті текстом і змішані в ньому, оскільки завжди до 

тексту і навколо нього існує мова» [цит. за: 11]. 

У контексті інтеграційних процесів у мистецтві ХХ–ХХІ століть інтер-

текстуальність стає однією з ключових ознак, адже синтез передбачає на-

кладення кількох модальностей, мистецьких кодів, текстів, семіотичної об-

разності і структур. Поняття «інтертексту» означає передусім сукупність 

«елементів мовлення» одного твору (цитати, алюзії, ремінісценції, метафо-

ри), що трансформуються в контексті іншого твору. За словами французької 

дослідниці Ю. Кристевої, інтертекстуальність утілює взаємодію різних ко-

дів, дискурсів у художньому тексті. З погляду мистецької синестезії, інтер-

текст є творчим переосмисленням наявних культурних артефактів і перетво-

ренням їх на своєрідні «символічні коди» певного виду мистецтва, у нашому 

випадку – музичного. 

Окремі автори літературознавчих і лінгвістичних праць допускають 

розуміння співвідношення, діалогу семіотичних систем у контексті конвер-

генційних процесів у мистецтвознавстві. Ці твердження дають можливість 

віднайти і впровадити позамузичні визначення, екстраполювати тезаурус су-

міжної літературної та лінгвістичної сфер на музикознавчу, щоб виробити 

універсальну методологію, яка б охоплювала кілька мистецьких кодів для ви-

роблення метамови з метою опису інтермедіальних явищ. 

У процесі систематизації термінологічних понять найбільш часто трап-

ляються ті, що характеризуються взаємозв’язком між слухом та зором і на-

дають звуку візуальності. Категорія візуальність («зримість») як така не на-

була обґрунтування як наукове поняття, однак вона означає уявлення про 

часовий і просторовий континуум, відтворений у музиці, що досить тради-

ційно передається через текстову програму (назва твору, коментар і т. д.). 

Програмність – один з універсальних методів створення візуального підтек-

сту музичного твору, передачі семантичної частини звукового пласту для 

відтворення авторського задуму. Цей «метод візуалізації» програмує слуха-
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ча на реакцію, простеження та усвідомлення семіотичної системи твору, 

створюючи для нього багатошарову «мистецьку реальність». 

Оскільки поняття «візуальність» не може претендувати на термінологіч-

ну повноту, це актуалізує пошуки відповідних визначень і механізмів у мис-

тецтвознавчих і літературознавчих працях із суміжних питань. Вивчення 

цього феномена в лінгвістиці розпочалося наприкінці XIX століття у працях, 

автори яких вважали синестезію логічною операцією, унаслідок чого це по-

няття було перенесене з однієї чуттєвої сфери в іншу (Г. Пауль, М. Бреаль). 

Б. Уорф, Р. Якобсон, Р. Гром’як увели в обіг поняття «фоніка», яке означало 

звукову організацію «поетичного мовлення» та «звукосимволізму»: «Звуко-

вий символізм як об’єктивне відношення, що спирається на реальний 

зв’язок між різними зовнішніми чуттями, зокрема між зором і слухом, дає 

змогу говорити, що низька тональність асоціюється з відчуттями темного, 

теплого, піддатливого, м’якого, тупого, важкого, повільного, а висока – яск-

равого, гострого, твердого, високого, легкого, швидкого тощо» [274, с. 193]. 

Про органічний зв’язок вербальної і музичної мов та способів їх вираження 

свого часу писав Б. Яворський [див. 273], а вперше, на початку ХХ століття, 

синестезію як основу метафоричного перенесення та складну метафору роз-

глянув у своїй роботі «Принципи психологічної лінгвістики» голландський 

дослідник Якобс Йоханес ван Гіннекен [див. 37]. 

Зовсім інакше (за визначенням і проявами) відбувається синестезія із 

синтетичними, слухо-зоровими мистецтвами, у яких звук і світло перебува-

ють не в уявній, а реальній взаємодії. Ідея подібності семи основних кольо-

рів і семи звуків, буквальне розуміння слів Гете про те, що «в живописі вже 

давно бракує знання генерал-баса» [50], наштовхнуло художників із досить 

вираженим «кольоровим слухом» на думку «перекладати» конкретні музич-

ні твори мовою живописних форм (досвіди М. Матюшина, Г. Гідоні, 

В. Баранов-Россіне)» [див. 42]. На початку ХХ століття живописці так само 

активно опановували виражальні прийоми, які зближували малярство з му-
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зикою. У творчості М. Чюрльоніса, В. Кандинського відверто втілено відпо-

відність звуку і кольору, і це поступово перетворилось на загальну тенден-

цію. У художній практиці й теоретичних працях В. Кандинський звертається 

до поняття «контрапункту», до ідеї спільного елемента для всіх мистецтв, і 

до синестезії як головного прийому: «Вібрації повітря (звук) і світла (колір) 

становлять основу фізичної спорідненості» [243, с. 170]. 

Інтерпретація синестезії трапляється і в інших видах мистецтв. Так, 

один із перших дослідників проблематики синтезу мистецтв Ж. д’Удін щодо 

взаємодії музики й танцю писав: «Між обома мистецтвами не асоціативні, а 

тотожні відчуття, швидше ізестезія ніж синестезія» [69, с. 63]. У кінематографі 

значна роль в осмисленні законів синестезії належить С. Ейзенштейну, який, 

вивчаючи парадокси «вертикального монтажу», поряд із традиційним ви-

значенням синестезії, увів в обіг нове поняття «синестетика» – феномен су-

марного злиття, відбиття здатності синтезувати різноманітні відчуття різних 

органів почуттів [див. 38]. 

На основі вивчення взаємозв’язків візуальних і музичних явищ ство-

рюються й педагогічні методики, спрямовані на плекання у дітей синтезова-

ного, кольорового сприйняття тонів звукоряду старовинних ладів, інтервалі-

ки й акордики. Зокрема, американець В. Брайнін [23] і професор мистецтво-

знавства Оскар Райнер (засновник віденського «Інституту музичної графі-

ки») [242] розробили музично-педагогічні системи для виховання стійких 

зв’язків під час сприйняття дітьми відносної (ладової) висоти музичних зву-

ків і певних кольорів спектру на основі синестезії. 

1.3 Категорії синтезу й синестезії в мистецтвознавстві 

та їх ієрархія. Види синестезії 

У мистецтвознавстві було багато спроб пов’язати синестезію з явищем 

синтезу мистецтв (О. Беляєв, І. Ванєчкіна, Б. Галєєв, О. Мелік-Пашаєв 
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та ін.). Серед досліджень різних явищ художньої культури особливої ваги 

набувають праці, автори яких наголошують на синтетичності нашого буття і 

досвіду, на взаємозв’язку й багатомірності мистецького простору. Синесте-

зія творчого мислення становить головний об’єкт даного дослідження і пот-

ребує розуміння й вивчення на різних рівнях. Явище синестезії недостатньо 

висвітлене, а часом набуває контраверсійних, парадоксальних тлумачень. 

Термін «синестезія» набув поширення в літературознавстві, мистецтво-

знавстві, культурології, психології в контексті специфічного сприйняття: коли 

психіка людини здатна трансформувати образ об’єкту, доповнивши його но-

вими модальностями. В. Руднєв, зауважуючи особливості нашого часу, писав: 

«Постмодернізм, який змінив у 1970-ті роки структуралістську парадигму, 

зробив міждисциплінарність необхідною умовою будь-якого гуманітарного 

дослідження» [197, с. 235]. У цій ситуації поняття «гіпертекст» має охоплю-

вати всі елементи мистецтва.  

У більшості досліджень часто використовуються як суміжні й синоні-

мічні такі багатовимірні терміни: «синтез» [103; 191; 245; 272], «взаємодія» 

[188], «інтеграція» [183], «синергія» [57], «синестезія» [39; 84; 104; 125; 135; 

214; 266; 279] та «синопсія» [42; 162; 190]. Проте ці категорії потребують 

більшого уточнення й диференціації, щоб розуміти етимологію, семантику й 

сутність цих явищ. 

У філософії ХХ століття сформувалося нове розуміння людської куль-

тури і мистецьких процесів як незавершеного діалогу (праці по естетиці 

М. Бахтіна [13], культуролога М. Біблера [20]). З позиції філософів та куль-

турологів, саме діалог та його стадії сприяють постійному оновленню мис-

тецтва, його еволюції. У контексті цього знання важливо виявити співвід-

ношення понять синестезії як природного явища та синтезу мистецтв як уні-

версальної категорії розвитку культури людства. 

Синестезія притаманна конкретному індивіду внаслідок фізіологічно-

го суміщення його модальностей (відчуттів). Водночас, крім вродженої си-
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нестезії, імпліцитної, можна говорити і про набуту (експліцитну), сформо-

вану у процесі виховання митця завдяки культурному середовищу, особис-

тим зацікавленням, культурно-філософським поглядам тощо. Саме в друго-

му її варіанті доречно і правильно говорити про актуальність і близькість 

понять «синтез», «синтез мистецтв», «інтегрованість» та «взаємозв’язок ви-

дів мистецтв», «діалог» та «полілог». 

Митці, у творчості яких синестезія формується внаслідок метафорич-

ного бачення, асоціацій і екфразису в конкретному творі, життєвої позиції та 

мистецьких ідеалів, апелюють до категорії «синтез мистецтв». Для їх світо-

відчуття «універсалізм» свідомості й креативної діяльності відіграє надзви-

чайну роль, сприяючи творенню нових мистецьких явищ. Митці саме такого 

типу мотивують оновлення, генерують пошуки в контексті синтезу міжви-

дових явищ чи синтезу мистецтв. Яскравими прикладами таких новаторів у 

мистецтві були Ф. Ліст, Р. Вагнер, О. Скрябін, О. Мессіан та ін. У декого з 

них експліцитна синестезія накладалась на вроджену, а дехто виявляв уні-

версалізм мислення як різноспрямованість своїх уподобань, зокрема 

М. Чюрльоніс та А. Шенберг одночасно експериментували у музичній та 

образотворчій сфері. 

У цьому плані, синестети експліцитного виду надзвичайно близькі у 

своїх поглядах до «інтегративної взаємодії», яка, на думку В. Реді, створює 

стан спадкоємності, цілісності культури [188, с. 11]. Для інтеграції синоні-

мічними поняттями будуть «контакт», «зв’язок» елементів різних культур, 

епох. Тому тяжіння до зв’язку, інтегрування культурних явищ є цілком при-

родним для людства, воно стає необхідною умовою оновлення й народжен-

ня нових мистецьких якостей і форм. У своїй монографії В. Редя формулює 

кілька термінів, створює структуру ієрархічних понять, зокрема: інтеграція, 

синтез, художній переклад тощо. У цьому контексті дослідниця розглядає 

синтез мистецтв як результат загального процесу інтеграції, а сам синтез – 
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як рівень співвідносності, взаємодії різних компонентів (синтез – найбільш 

повна інтеграція, яка утворює нову якість). 

Отже, синтез цікавить нас передусім як естетична категорія, яка без-

посередньо пов’язана із синестезією. «Синтез (від грец. Συνθεσις – поєднан-

ня, з’єднання, складання) – метод наукового дослідження предметів, явищ 

дійсності в цілісності, єдності та взаємозв’язку їх частин; протилежне – ана-

ліз» [27]. «Синтез – це такий логічний прийом, за допомогою якого ми спо-

лучаємо в одне ціле розчленовані в аналізі окремі частини предмета, явища» 

[216] там само: «Синтез мистецтв – органічне сполучення та взаємозв’язок 

різних видів мистецтва в завершеному художньому творі на основі єдиного 

ідейного задуму» [216]. 

Учені розвивають теорію, що воління до синтезу, синергії мистецтв є 

природнім, оскільки синтетичним є саме художнє мислення [див. 26]. Тому, 

на думку багатьох дослідників, синтезу належить провідне місце у творчих 

процесах сьогодення. Так, Д. Ліхачов указує, що синтез мистецтв є культур-

ним середовищем, яке формує фундамент подальшого художнього розвитку 

[123]. 

За своєю сутністю синтез мистецтв – це творчий процес, спрямований 

на об’єднання різних видів і засобів мистецтва для досягнення нового есте-

тичного ідеалу, нового мистецького досвіду, втілення цілісного ідейного за-

думу. Водночас, досить часто він стає методом структуризації й оновлення 

різних рівнів мистецького простору. Таким чином, синтез мистецтв – це ме-

тапоняття в ієрархії суміжних понять. Відповідно, синестезія – це різновид, 

механізм синтезу, який спирається на природні властивості людської свідо-

мості поєднувати модальності у процесі створення нової цілісності («інтер-

тексту») на основі елементів різних мистецтв. Завдяки синестезії (психоло-

гічній передумові) візуально-звукових модусів утворюється синтез мис-

тецтв – вища якість. 
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Взаємодія – це категорія, яка відображає рівень взаємовпливу об’єктів: 

«Взаємодія мистецтв – взаємне зіткнення і вплив різних видів мистецтва 

один на одного у процесі їх історичного розвитку. У художній культурі кож-

ної країни та епохи види мистецтва існують і розвиваються не ізольовано, а 

у взаємозв’язку один з одним. <…> Це визначало своєрідність художньої 

культури в цілому, створювало сприятливе підґрунтя для впливів доміную-

чого мистецтва на інші <…> При всій специфічності зображально-

виражальних засобів окремих мистецтв між ними існує зв’язок, що виража-

ється і в тому, що вони підпорядковані деяким загальним закономірностям, і 

в тому, що в певних умовах ті або інші мистецтва можуть користуватися за-

собами інших мистецтв» [31]. 

На відміну від синтезу, який стає рушійною силою для утворення но-

вих естетичних якостей, взаємодія залишає об’єкти у первинному, однорід-

ному стані, а переплітаються та взаємодіють лише їх властивості й характе-

ристики. Загалом, взаємодія також являє собою процес, у якому структур-

них змін зазнають форми, стан, властивості об’єктів, проте їх матерія, об’єкт 

або суб’єкт вступає в діалог, а не створює нову цілісність, на що у своїх до-

слідженнях вказують В. Редя [див. 188]. Отже, взаємодія – це двосторонній 

зв’язок об’єктів (видів, модусів) мистецтв, при поєднанні яких можна ви-

явити первинні джерела. Взаємодія стає альтернативним варіантом розвитку 

мистецтв щодо синтезу. 

Третя категорія, поширена у працях з проблем синестезії, – інтеграція 

(лат. integеr – ціле, integrano – відновлення, заповнення) як процес поєднан-

ня будь-яких елементів в ціле [див. 95]. Інтеграція видів мистецтв – перспек-

тивний, навіть необхідний підхід до художньої освіти в сучасній педагогіці. 

У процесі інтеграції найчастіше виникає нова система, яка кристалізується 

на основі елементів-донорів. Завдяки різним підходам можна окреслити ін-

теграцію як усвідомлене поєднання і створення зв’язків (відносин) між різ-

норідними елементами та засобами культури і мистецтв з метою створення 
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нового рівня системи взаємодії, що допомагає суб’єкту (митцеві, педагогу, 

учню) вирішити певні творчі й мистецько-виховні завдання. Дослідник 

Б. Юсов вважає, що мистецтва можуть інтегруватися на рівноправній основі 

вибору домінуючого мистецтва [271, с. 140]. Адже специфічна спорідне-

ність «лексики» різних мистецтв дає змогу підпорядковувати всі засоби ви-

раження впливу деяких загальних закономірностей або, за певних умов, за-

стосовувати «заміну» засобів інших мистецтв. 

У коло досліджуваної проблематики потрапляє й категорія синергії. 

Синергія (грец. Synergos – співпраця, сприяння, допомога, співучасть, спі-

льництво) – термін, поширений в «теорії систем» і «являє собою ефект взає-

модії двох або більше факторів, які характеризуються тим, що їх дія істотно 

перевершує ефект кожного окремого компонента у вигляді їх простої суми» 

[див. 252]. Загальні закономірності  взаємодії іманентних властивостей явищ 

і процесів та їх принципів самоорганізації у складних системах вивчає наука 

синергетика. Філософсько-естетичне трактування синергії – співдія (багато-

канальна комунікація) різних потенцій або видів енергій в цілісному акті 

поєднання кількох елементів у новій системі, що в сукупності дає позитив-

ний або негативний ефект. «Сьогодні процес створення художнього твору 

розглядається як творча синергія людини з Космосом, їх сприяння, співробіт-

ництво, діалог, здійснювані подібно до процесу “синергійного поєднання 

людини з Богом”» [57, с. 159]. Синергія свідчить про вихід свідомості лю-

дини на новий рівень – глобального розуміння єдності всього існуючого. 

Етимологія терміна «синестезія» (із грец. Synaesthesis, синоніми фр. 

Farbenhoren, франц. Audition coloree, англ. Colour hearing) вказує на «спів-

розмірність», «відповідність», «співвідносність», «співуявність» відчуттів і 

«випливає з природно-біологічної властивості людини одночасно пережива-

ти враження, одержані кількома органами чуття, наприклад, сприйняття ко-

льору або світла за допомогою звуків і навпаки» [36]. Найчастіше цей тер-

мін вживають для позначення «міжчуттєвих зв’язків», полісенсорного за-
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стосування нетипових (додаткових) рецепторів і аналізаторів різнорідних 

систем відчуття (зорових і слухових, зорових і нюхових, тактильно-

слухових, умовно-рефлекторних зв’язків: прикладом є випадок «гвідонової 

долоні», тощо) при сприйнятті певних подразників, що виникають в люд-

ській психіці [39]. Таким чином, об’єкти й образи трансформуються у сві-

домості синестета, набуваючи нових специфічних характеристик: кольору, 

запаху, смаку, форми, локації у просторі, фактури, текстури тощо. 

Проблема термінологічного визначення лежить у площині міждисци-

плінарних і мультикультурних знань, а тому, як зазначає більшість дослід-

ників цього питання, понятійне поле синестезії надзвичайно об’ємне, воно 

охоплює значний пласт проблем різних галузей. На думку Б. Галєєва, «не-

зважаючи на те, що проблема синестезії – особливо “кольорового слуху”, як 

найбільш вживаної форми синестезії (саме до неї переважно ми й будемо 

звертатися – П. Є) – була темою багатьох психологічних форумів, навіть 

спеціальних конгресів “Fаrbе-Тоn-Fоrschungen” (Німеччина, кінець 

20-х років), і бібліографія з цього питання давно вже переступила тисячний 

рубіж, до останнього часу дослідники не можуть ще знайти спільної мови. 

Термін “синестезія”, як і раніше, наповнюється різним змістом залежно від 

професії дослідника» [37]. 

Така термінологічна розмитість має коригуватися міждисциплінарним 

підходом, коли синестезія розглядається з різних позицій – як предмет поня-

тійного апарату різних наук (психології, мистецтвознавства тощо). Однак 

при цьому всі міжгалузеві рівні синестезії мають бути диференційовані в 

контексті базового визначення «міжчуттєвого зв’язку». За своєю психоло-

гічною природою синестезія трактується як «асоціація за подібністю», що 

становить основу явища метафори. Така подібність може асоціюватися між 

різнорідними модусами за різними об’єктивними характеристиками (фор-

мою, структурою, фактурою тощо). Симультанність (одночасність, одномо-

ментність) появи різнорідних, різночуттєвих образів сприймається як одно-
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часний процес аналізу і синтезу, які формують цілісний прояв чуттєвого об-

разу на різних рівнях відчуттів і сприйняття. Саме така кореляція міжчуттє-

вих асоціацій формує класичні синестетичні аналогії: лінія мелодії ототож-

нюється з лінією малюнку, проводиться паралель між тембром і кольором, 

тональність «співдіє» з колоритом. 

Важливе термінологічне значення для розуміння явища синестезії має 

категорія асоціації як відбиття взаємозв’язків між явищами, предметами, 

видами сприйняття, які спочатку виникають у людини на фізіологічному і 

психічному рівнях. Асоціації, особливо характерні для мистецтва, вони мо-

жуть бути як продуктивними, так і непродуктивними, чим зумовлені харак-

теристики синестезії як психологічної здатності зводити, порівнювати, абст-

рагувати. Так, Є. Назайкінський одним із перших вивчав психологічні пере-

думови появи природних зорово-слухових синестезій (уявлення розміру, 

глибини та об’єму звучань) [153]. Л. Виготський підкреслює значимість 

«емоційного стану» людини, її настрою та реакції на конкретні подразники в 

певних життєвих обставинах, які безпосередньо впливають на процес ство-

рення творчих асоціацій. Емоційна спорідненість певних станів та вражень 

формує та закріплює сталі метафори, асоціативні образи [див. 34, с. 14]. 

Одним із перших дослідників питань синестезії вважається Г. Т. Фехнер, 

а вперше термін «синестезія» уведено в науковий обіг 1892 року в дисерта-

ційній роботі французького дослідника Жюля Мілля [див. 115]. Вивчення 

синестезії ґрунтується на виявленні основних закономірностей співучасті 

різних відчуттів-модальностей у процесі сприйняття (зір, слух, тактильні, 

адоральні та смакові відчуття. Американський дослідник Ш. Дей, проаналі-

зувавши майже 200 прикладів змішання почуттів, нараховує дев’ятнадцять 

різних варіантів, із них 69% становлять випадки кольорового сприйняття 

звуків (синопсія) [див. 280]. 

Ці види синестезії можна умовно вважати найбільш поширеними та 

дослідженими: музично-колірна синестезія – візуалізація музики через ко-
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льорові плями, лінії, інші графічні елементи; графемно-колірна синестезія – 

кольорові паралелі з лініями букв, цифр, знаків; фонемно-колірна синесте-

зію – асоціативне поєднання кольорів та людського мовлення; фонемно-

смакова синестезію – реакція смакових рецепторів на звучання окремих слів. 

Відповідно до внутрішніх можливостей формування асоціативних ря-

дів, науковці виділяють «синестезію-проекцію», коли синестет справді візу-

алізує кольори, відчуває запахи та інші додаткові якості ніби понад основ-

ними предметами світу, які сприймаються органами чуттів (на фізіологіч-

ному рівні). На противагу цьому вирізняють «синестезію-асоціацію», при 

якій у синестета суб’єктивно виникають додаткові якості у формі мимовіль-

ного знання або у вигляді реакції на рівні стійких вражень (психологічно-

культурний рівень). Б. Галєєв вважає, що саме асоціація є рушійною силою 

синестезії як творчого виду діяльності [див. 37]. 

На основі фізіологічних, медико-психологічних досліджень вчені умов-

но розподіляють види синестезії на дві групи: імпліцитні – вроджені, фізіо-

логічні, абсолютні; експліцитні – набуті, творчі, які утворюються на основі 

метафоричного мислення. 

Природу синестетичних відчуттів до кінця не виявлено, дослідники 

дотримуються діаметрально-протилежних поглядів, сприймаючи синесте-

зійні прояви особистості як особливості фізіології (часто в контексті психіч-

них відхилень) і як прояви індивідуального творчого мислення. 

Е. Кузнєцова вважає, що синестезії існують на рівні міжмодальних 

взаємодій, а на мовному рівні вони представлені у формі синестезійних ме-

тафор. Тобто, взаємопереклад відбувається від перцептивних уявлень завдя-

ки метафорі до розуміння смислів: від відчуттів до процесів мислення [див. 

115]. Такого розуміння явища синестезії дотримується у своїх дослідженнях 

Б. Галєєв, наголошуючи на асоціативному характері сприйняття та на мож-

ливостях кожного індивіда у процесі виховання і навчання виробити певні 
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аналогії, метафоричні образи, які в подальшому сприяють формуванню особ-

ливого, синестезійного фонду митця. 

Підсумовуючи, зазначимо, що, на нашу думку, синестезія в музиці – 

це такий вид індивідуального художнього сприйняття й пізнання (які фор-

мують художнє мислення і свідомість), у якому в синестета на основі його 

імпліцитного (вродженого) дуалізму модальностей (слух – зір, звук – колір 

тощо) під дією експліцитного (набутого) мистецького досвіду відбувається 

кристалізація вищого рівня синтезу категорій – звукове – візуальне, музич-

не – живописне. 

Синопсія (від грец. – «погляд»), або «кольоровий слух» розглядається 

в наукових працях як випадок синестезії, який «ґрунтується на емоційно-

смисловому оцінюванні тембрів і тональностей» [36, с. 108]. Особливості 

синопсії полягають у здатності індивіда відчувати кольорове забарвлення 

тональностей, співзвуч, тембрів, що допомагає створювати унікальні музич-

ні твори, у яких колір і світло становлять виражальну палітру композитора. 

Таке визначення є скоріше метафорою композиторської творчості. 

«Основну ідею дуже спрощено можна сформулювати так: гармонія відно-

шень кольорів відповідає гармонії відношень звуків. Об’єктивно звук не пере-

творюється на колір, але механізм впливу кольорових відношень аналогіч-

ний механізму впливу відношень звукових. Напругу, створюване відношен-

ням електромагнітних хвиль (колір) можна порівняти з напругою, створюва-

ною акустичними хвилями (звук)» – таку характеристику цьому явищу у своїй 

творчості дає композитор-синестет і музикознавець В. Афанасьєв [8, с. 24]. 

Вислів «кольоровий слух» вперше увів в обіг 1882 року Педро Нант. 

Т. Флорні запропонував більш точний термін – «синопсія», який набув по-

ширення в спеціальній літературі із психології [див. 115]. Понятійний апа-

рат із питань синестезії й синопсії утвердився на початку ХХ століття. До 

цього їх описували за допомогою таких псевдотермінів, як: «помилкові вто-
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ринні відчуття», «псевдоестезія», «гіперхроматопсія», «фонопсія», «хрома-

тизм» тощо. 

Психолог французького походження Теодюль Рібо у XIX столітті кон-

статував три гіпотези походження кольорового слуху: ембріологічну (вини-

кає внаслідок «неповної диференціації між зором і слухом»), фізіологічну 

(«гіпотеза нервів іррадіації») і психологічну («асоціації») [190]. Більшість 

вітчизняних музикознавців формулюють свої визначення, спираючись на об-

разні асоціативні зв’язки між мистецтвами, на відміну від західних колег, які 

явище кольорового слуху вважають фізіологічною особливістю особистості. 

«Кольоровий слух» як метафору постулює провідний дослідник «си-

нестезії» Б. Галєєв. Створений ним науковий інститут «Прометей» організо-

вує щорічні міжнародні симпозіуми, розробляє й систематизує проблемати-

ку «кольорового слуху» й «синестезії» з позиції образної асоціації та мета-

фори. Ідеться про трактування «асоціативного уявлення» і «співвідчуття» у 

його прямому, нейрофізіологічному сенсі. «Скрябін асоціював назви кольо-

ру і тональності <…> здатність ця зовсім не унікальна, а норма для кожної 

людини, здатної розуміти, чому слово “неділя” – червоне, а “понеділок” – 

сірий (день важкий). Кольори і тональності (або тембри) музиканти зістав-

ляють за спільністю їх смислового навантаження, емоційного впливу або 

символічного значення – тобто це продукт культурний, а зовсім не біологіч-

ний епіфеномен» [41, c. 78]. 

1.4 «Екфразис» як категорія синестезії в музичному мистецтві 

Центральним поняттям, що має повною мірою втілити постулати по-

лімодальності, синтезу й інтегрованості сучасного музичного простору, є 

«екфразис» (грец. ekphrasis – «точний виклад», «опис»). Поняття запозичене 

з риторики Арістотеля і є однією з макроструктурних фігур, що тяжіє до 

структурного схрещення (контамінацій) та широко застосовується в сучас-
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ному літературознавстві. Визначаючи це поняття, більшість дослідників ко-

ристуються Д. Керрєра: «Екфразис – це вербальне перетворення візуальних 

мистецьких творів» [44, с. 86]. Інші визначення терміна підкреслюють його 

«двоїстість», «дуалізм», «завуальованість», здатність до перевтілення: адже 

завдяки йому, адже візуальне мистецтво перетворюється завдяки йому на 

артефакти літератури. Співдія різних видів мистецтв утворює тематичні ре-

мінісценції-екфразиси від сприйняття одного мистецтва засобами іншого та 

міжвидову інтерполяцію кодів, коли відбувається перенесення або часткова 

рецепція деяких технічних прийомів, виражальних засобів для передання 

особливостей іншого виду мистецтва. Л. Генералюк зазначає: «У цьому ви-

падку аналіз виявляє в художньому творі структури, які “зберігають інфор-

мацію” про інший вид мистецтва, саме вони завдяки вживленню-

інтерполяції, наприклад, прийомів пластичних мистецтв у літературу, збага-

чують її, формують стиль. Наслідками взаємодії такого рівня є гіпотипози-

си, які моделюють художній континуум літературного твору за законами 

пластичних мистецтв» [44, с. 87]. 

Серед дослідників набула популярності формула Д. Хеффернена, за 

якою екфразис – це «вербальна репрезентація візуальної репрезентації» [44, 

c. 86]. Тобто екфразис – це: «словесний опис творів візуальних мистецтв», 

який може містити естетичну оцінку, «опис окремих технічних прийомів 

автора твору, його манери чи стилю» [44, с. 87]; він підкреслює інтертексту-

альний характер явища (наявність в оригінальному тексті іншовидового 

«тексту») і надає змогу виявити складні відношення між простором і часом 

у літературному тексті (переклад образів просторових мистецтв на мистецтво 

часове – літературу). «Екфразис має складну природу: він інформує про твір 

мистецтва, про предмет, зображений у цьому творі, про художника і його 

творчу манеру, навіть про його життя. Водночас, екфразис репрезентує й 

особистість літератора та його світоглядні імперативи, є маркером його ес-

тетичних смаків, релігійних, суспільно-політичних поглядів. Але в усіх ви-
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падках звернення письменника до пластичних мистецтв актуалізує референ-

ційні функції художнього слова» [44, с. 85]. 

Таким чином, екфразис можна назвати способом копіювання пластич-

них мистецтв засобами письма; відтворення малярством музики (у практиці 

М. Чюрльоніса, В. Кандинського); утілення у фотографії інтенцій архітекту-

ри тощо. Багатовимірність феномена надає йому тотожності з будь-яким 

описом у будь-якому мистецтві, що явно або приховано втілює аспекти візу-

альності. У такому універсальному сенсі сучасні дослідники намагаються ро-

зширити традиційні визначення терміна, відбувається поступове розмивання 

меж поняття. Багатозначний підхід до означення цього поняття в мистецтві 

характерний для досліджень, у яких застосовується визначення «розшире-

ний екфразис», «незвичний екфразис» тощо. З цією позицією погоджується 

Мюррей Креґер, назвавши екфразисом «будь-яке відтворення одного мисте-

цтва засобами іншого» [цит. за: 43]. Так трактує Дж. Скотт дефініцію екфрази-

су, визначаючи його як вид взаємоцитування різних творів мистецтва. Також 

він убачає в екфразисі можливість подолання кордонів, закономірностей мис-

тецтва, інтерсеміотичний шлях для виходу за межі одного виду. Російський 

дослідник Л. Геллер розширює діапазон екфразису, охоплюючи ним часові 

мистецтва: «Назвемо екфразистичними словесні описи не тільки “застиг-

лих” просторових об’єктів, а й “часових” – кіно, танцю, співу, музики; ці 

універсальні тематичні комплекси, як не дивно, вивчаються лише зрідка, від 

випадку до випадку, на обмеженому літературному матеріалі» [43, с. 13]. 

Якщо трактувати екфразис широко і вважати екфразистичними описи 

музичних творів, привертає увагу передусім симультанність розгортання 

об’єкта опису, його багатоплановість та інтеграційність. Прикладів такого 

розгортання безліч – варто звернутися до новелістики Е. Т. В. Гофмана та 

А. Моруа, оповідей А. Чехова та Т. Шевченка, хрестоматійних творів 

О. Пушкіна («Маленькі трагедії»), Л. Толстого («Крейцерова соната»), 

Ж. Санд («Консуелло»), Р. Ролана («Жан-Крістоф»), опису реальних чи ви-
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гаданих музичних пасажів із «Доктора Фаустуса» Т. Манна, багату на полі-

стилістичні та інтертекстуальні алюзії літературу ХХ століття: «Гра в бісер» 

Г. Гессе, «Чи любите ви Брамса?» Ф. Саган, «Контрабас» П. Зюскінда. 

Не всі дослідники визнають інтегрований підхід, зокрема Л. Генералюк, 

дбаючи про «чистоту» термінології, пропонує диференціювати поняття і шука-

ти визначення для інтермедіальних явищ [див. 44]. Актуально застосувати 

екфразис до музичного матеріалу, утілюючи більш широке його розуміння. 

Значна кількість синтезованих і синестезійних явищ, особливо в сучасній 

культурі й мистецтві, спонукає до узагальнень і створення нового понятійного 

апарату із зазначеної проблематики. Водночас, екстраполяція розмитої термі-

нології – «візуальне», «просторове», «картинне» – не дає чіткого уявлення про 

модальні переміщення і про інтертекстуальність природи самих явищ у музиці 

ХХ–ХХІ століття. Адже ці явища існують давно, але адекватного визначення 

досі не набули. Тому логічно запозичити літературознавчий термін «екфразис» 

як загальновживаний і такий, що має метафоричне значення, формує цілісне 

уявлення про метаморфози різних мистецьких кодів і модальностей. Однак він 

досить багатовимірний, тому необхідні певні уточнення щодо його вживан-

ня. Під музичним екфразисом ми розуміємо різнорівневі способи полі-

модальних асоціацій і описів, які втілюють екстраполяцію зорово-

візуального і картинно-живописного компонентів у музичну площину; 

опис творів візуальних мистецтв, просторових характеристик об’єкта, ство-

реного на основі музичних образів, іманентних можливостей виражальних 

засобів, які часом трансформуються і набувають ознак описуваного об’єкта. 

Термін може охоплювати інтермедіальні й інтертекстуальні рівні, утілювати 

коди різномодальних мистецтв. За аналогією до літературознавчого дискур-

су, можна виділити кілька рівнів вживання музичного екфразису, а саме: 

а) опис-експозиція, візуалізація картинності, утілення понять «звуко-

пис та колорит» (рівень утілення екфразису як технічної моделі для конст-

руювання інтермедіальних образів); 
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б) авторизована ідентифікація з конкретним твором чи митцем (уті-

лення музичними засобами особливостей структури або виражальних засо-

бів певного культурного артефакту, інтертекстуальних запозичень – предмет-

ний рівень утілення, який найбільше відповідає природі екфразису як ін-

струмента літературознавчого дискурсу); 

в) художньо-мистецький, стилістично-семіотичний, візуально-

просторовий, який містить інформацію про певну історичну епоху, стиль, 

національну культуру тощо (рівень семіотичного узагальнення); 

г) конвергенція і «мімікрія» візуально-просторових іманентних зако-

нів образотворчого мистецтва у процесі створення нового синтезу (інтермо-

дальний рівень узагальнення); 

д) створення універсального коду «пан-мистецтва», який об’єднує різ-

норідні поняття та їх елементи в одну цілісність (створення синестезійного, 

полісенсорного та кросс-мистецького твору). 

Аналізуючи музичний досвід минулих поколінь у контексті музичного 

екфразису, можна говорити про різні види музичного екфразису у світовій 

музичній літературі: 

1) утілення об’єкта образотворчого мистецтва або враження від його 

сприйняття музичними засобами («Мислитель» Ф. Ліста за скульптурою 

Мікеланджело з фортепіанного циклу «Роки мандрівок»; «Острів радості» 

К. Дебюссі за картиною А. Ватто; опера «Художник Матіс» П. Хіндеміта, 

написана під впливом особистості художника XVI ст. М. Грюневальда та 

його розпису Ізенгеймського вівтаря; «Фрески Діонісія» Р. Щедріна, створе-

ні під враженням іконографії розписів Ферапонтова монастиря); 

2) портретний жанр у музиці (фортепіанний цикл «Карнавал» 

Р. Шумана); 

3) паралельні втілення пейзажних, портретних ескізів у живописі й 

музиці («Осінній ліс» і симфонічна поема «В лісі» М. Чюрльоніса, творчість 

В. Кандинського); 



52 

4) опис музичними засобами образів, створення картинної ретроспек-

тиви, утілення візуального елементу і прийомів зміни, руху («Битва гунів» 

Ф. Ліста, «Картинки з виставки» М. Мусоргського); 

5) візуально-просторова картинність, зумовлена враженням компози-

тора від певного пейзажу, архітектурного ансамблю, «омузичення» візуаль-

них вражень («Роки мандрів» та «Угорщина» Ф. Ліста, «Море» К. Дебюссі, 

«Гра води» М. Равеля); 

6) відображення літературного першоджерела, візуального образу засо-

бами музичного мистецтва («Шехеразада» М. Римського-Корсакова, «Острів 

мертвих» С. Рахманінова); 

7) застосування іманентних прийомів художнього мистецтва в музиці – 

орнаментики, графічності, штрихової техніки, іконографічності, монумен-

тальності, пластичності тощо (орнаментика рококо й бароко у французькій 

клавесинній музиці, орнаментика вишиванки в народних танцювальних ри-

тмах, іконографіка в духовних творах); 

Використання екфразисів може відкривати перед дослідниками нові 

можливості для порівняльного аналізу візуального і музичного мистецтв, 

зумовлений однією тематикою, як наприклад замальовки «Міські ворота в 

Києві» В. Гартмана і «Богатирські ворота» М. Мусоргського із фортепіанної 

сюїти «Картинки з виставки». Щодо музичного екфразису, можна окреслити 

такі методологічні підходи: 

1) формування спільних сенсорно-змістовних полів у контексті різно-

рідних інтермедіальних явищ, тобто створення сенсорних аналогій у різних 

видах мистецтв; 

2) виявлення і трактування взаємопроникнення кодів між різними ви-

дами мистецтв. 

Образ набуває художньої синкретичності завдяки цілеспрямованому 

повторенню однакових сенсорно-смислових образів із подібною семантикою. 

Таким чином, завдання музичного екфразису – «відтворити», «прочитати» 
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один твір мистецтва в контексті іншого. У музичному творі виявляємо при-

таманні живопису принципи композиції, експозиції образів, контрасту, по-

рівняння. Архітектонічні особливості часто створюють своєрідне обрамлен-

ня музичного твору за допомогою арок, репризності, повторень тощо. Еле-

менти звукопису викликають ефект картинності, перебування в одному ста-

ні, занурення в певну образність. Музичними засобами створюється колорит 

і гра світлотіні, передаються типові ознаки техніки малюнка. Явище «візуа-

лізації» і поняття «екфразису» близькі, але не тотожні: у першому випадку 

безпосередньо втілюються просторово-візуальні аспекти і критерії в музич-

ному творі, «омузичення» картинності; у другому переважає опис, авторське 

втілення «чужого тексту» музичними засобами завдяки інтертекстуальності. 

Висновки до першого розділу 

Аналіз поняття «синестезія» переконує, що протягом останніх століть 

сформовано основи термінологічного тезауруса, головні аспекти й методо-

логічні засади його дослідження. Розкрито міждисциплінарний характер си-

нестезії, симультанність її проявів і функціонування в сучасній культурі. 

Синестезія як наукове поняття уведено в обіг відносно нещодавно, хоча перші 

судження про аналогію кольорів і звуків трапляються ще в часи античності. 

У першому розділі здійснено огляд наукових праць із питань синесте-

зії, визначено чотири етапи розвитку цього поняття: накопичення інформації 

про синестезію (до початку XVIII століття); узагальнення матеріалу про це 

явище (до кінця XVIII століття); початок і активне науково-експериментальне 

вивчення явища (ХІХ – середина XX століття); формування наукового під-

ходу (з середини XX століття до сьогодні). 

Поняття «синестезія» трактується в контексті «міжмодальних 

зв’язків». У контексті інтеграційних підходів вивчаються такі питання як 

«синергетика» і «синтез мистецтв». Проте синтез мистецтв інтерпретується 
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як процес специфічно-інтелектуальний, зумовлений автором, а «синесте-

зія» – як безумовний, чуттєвий аспект творчості. 

У контексті синестезійних проявів визначено основні категорії синте-

зу і міжчуттєвих зв’язків, розглянуто категорії і різновиди синестезій, серед 

яких особлива увага надається синопсії як способу кореляції в мистецтві 

асоціацій звуку й кольору. У композиторській творчості привертає увагу 

феномен так званого «кольорового слуху», як предметного вияву синесте-

зійних відчуттів. 

Для виявлення особливостей функціонування синестезії та її інваріан-

тів у художньому творі, музичному зокрема, запропоновано застосовувати 

літературознавчий термін «екфразис» як «опис одного мистецтва іншим». 

Це потребує вироблення методології аналізу позамузичної образності в му-

зичних творах, виявлення проблематики полімодальних та інтермедіальних 

процесів у мистецтвознавстві й культурі сучасності. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  22   

ВВППЛЛИИВВ  ССИИННЕЕССТТЕЕЗЗІІЇЇ   ІІ   ВВІІЗЗУУААЛЛЬЬННИИХХ  ООББРРААЗЗІІВВ  

ННАА  ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  ТТВВООРРЧЧООГГОО  ММИИССЛЛЕЕННННЯЯ  ЛЛЕЕССІІ   ДДИИЧЧККОО  

2.1 Особливості творчого мислення композитора-синестета 

Музичне мислення візуальними і колірними категоріями притаманне 

багатьом композиторам-синестетам, зокрема М. Римському-Корсакову, 

О. Скрябіну, М. Чюрльонісу, А. Шенбергу, О. Мессіану, Ф. Юр’єву, 

К. Сараджеву, Л. Дичко. У кожного з них сформувалася індивідуальна сема-

нтика кольорів, колірних і тембрових асоціацій, прийоми інтермедіальної й 

інтертекстуальної творчості. У світовому музикознавстві найбільш повно 

досліджені відомі випадки «синопсії» та «синестезії» у М. Римського-

Корсакова [9; 22; 26; 36; 39; 42; 52; 230; 278], О. Скрябіна [36; 37; 38; 39; 41; 

198] та О. Мессіана [7; 125; 142; 225]. На основі характеристик їх кольоро-

вого бачення змоделюємо образ композитора-синестета і парадигму співвід-

ношення «музичного» й «візуального», «колірних» та «світлових» компоне-

нтів, узагальнимо особливості проявів синестезійного композиторського 

мислення у творчості кожного з них. 

У Миколи Римського-Корсакова «кольорове мислення» та «колір 

тональності» стають невід’ємною частиною композиторського мислення, та 

визначають характер позамузичних асоціацій. Сергій Тишко вказує на особ-

ливу виразність, колористичність стилю цього композитора [239]. Архівні 

матеріали, мемуари і статті митця підтверджують природність синестезій-

них виявів авторського мислення: «Усі тональності, строї й акорди, принай-

мні для мене особисто, трапляються виключно в самій природі, у кольорі 

хмар або ж у вражаюче прекрасному мерехтінні кольорових стовпів і пере-

ливах світлових променів північного сяйва. Там є і Cis справжній, і h, і As, і 

все, що ви хочете» [278, с. 216]. 
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Композитор, описуючи свої кольорові уподобання, застосовував тер-

мін «асоціації», вбачаючи асоціативний характер у різних полімодальних 

видах синестезій (кольорових, моторно-пластичних, просторових, графіч-

них: ритм, вигини мелодії передають численні і різні види руху і спокою). 

Він підкреслював набутий асоціативний характер свого кольорового компо-

зиторського мислення ще в роботі над ранніми творами. Біограф композито-

ра Василь Ястребцев одним із перших висловив думку про систему «кольо-

рового звукоспоглядання» тональностей у М. Римського-Корсакова, у якій 

кольорові характеристики тональностей є метафорами [див. 278]. Дослідник 

творчості композитора Булат Галєєв висловлює припущення, що на форму-

вання його «кольорового слуху» міг вплинути досвід попередників, на осно-

ві якого утворюється образно-символічні й емоційні характеристики тона-

льностей [37]. 

Логіка живописно-образотворчого колориту композитора органічно 

вписується в загальну логіку побудови: «Становлення індивідуальної систе-

ми семантики тональностей пов’язане з особливостями особистісного 

сприйняття композитора, тяжінням до улюбленої сфери образів, потребою 

живописати життя народу і природи, поетизувати старовину, історичний, 

казковий зміст. У творчості М. Римського-Корсакова виявляється емоційно-

експресивне, кольорове (ширше – синестестезійне), естетичне, філософське, 

символічне трактування смислового потенціалу тональності. В усвідомленні 

і творчому застосуванні семантичних можливостей тональності композитор 

проходить шлях від романтизму до символізму» [22, с. 69]. 

М. Римський-Корсаков вводить у сценічну музику своєрідні «лейтто-

нальності» і «лейтгармонії» з незмінними семантичними характеристика-

ми. Так, одні тональності в його сприйнятті поєднують відразу три характе-

ристики, наприклад D-dur: емоційну (владний), образну (денний, сонячний, 

царствений) і кольорову (жовтувато-золотистий). Інші частіше обмежені 

двома, іноді – однією оцінкою. Усі три характеристики, зокрема й кольорові, 
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відповідають більшості дієзних тональностей, на відміну від бемольних, які 

«швидше висловлювали настрій» [див. 278]. Однойменні тональності відріз-

няються лише відтінками забарвлення – мінор частіше «блідіший» і «по-

хмуріший» за мажор. Щодо лейтгармоній, то композитор уявляв «кольорову 

гаму» септакордів і збільшених тризвуків залежно від основних тонів (так, 

співзвуччя des-forte-a – як «багряно-зеленувато-рожеве»); а функціонально-

змінні акорди часто набували подвійного забарвлення. 

Пантеїстичний світогляд композитора виявився в насиченості його 

творів картинами природи, морського пейзажу, що надало змогу найповніше 

втілити семантику тональностей у жанрі опери. Він послідовно застосовує 

«рожеву», «юнацьку», «весняну» тональність A-dur у картинах сходу сонця, 

синій спектр Es-dur і E-dur у звукописі морського пейзажу (зокрема в операх 

«Золотий півник», «Млада», «Ніч перед Різдвом», «Садко», симфонічній сю-

їті «Шехеразада»). 

Природно, що в тональній драматургії опер закономірним є вибір то-

нальності з її певною емоційно-смисловою проекцією на характер і настрій 

дійових осіб. Так, в опері «Снігуронька» сцени й образи тепла і кохання су-

проводжує Des-dur (Пісня Весни, Лель вибирає Купаву), веселі хороводи й 

пісні скоморохів у світлих, радісних тональностях C, G, D, F; зловісні кар-

тини звучать у трагічному cis-moll (розповідь Купави про зраду Мізгіря), 

гімн Ярилу – у сильному B-dur; владно-урочистий D-dur супроводжує обра-

зи Берендея і сонячного сяйва. За твердженням Ольги Бозіної, твори 

М. Римського-Корсакова об’єднуються в гіпертекст, який формує ознаки 

інтертекстуальної тональної стратегії: «Наскільки семантика певної тональ-

ності важлива для самого автора, помітно з того, що кожен новий задум був 

нерозривно пов’язаний із певними тональними сферами. Смислове, образне 

трактування тональності відіграє величезну роль у створенні художнього 

образу, стає сталою ознакою стилю, характеризує особливості музичного 

мислення. У поєднанні з іншими виражальними засобами семантика то-
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нальності є найважливішим джерелом формування художніх смислів, про-

низаних емоційними, афективними і інтертекстуальними імпульсами» [22, 

с. 68]. 

Борис Асаф’єв стверджував, що в логіці тональних співвідношень і 

тональних планів М. Римського-Корсакова слід убачати ширше коло понять 

і аспектів суміжних зорових мистецтв: «Для Чайковського симфонія відчу-

валася реальною ліричною драмою, але його свідомість завжди шукала ви-

ходу в експресивному. Глінка життєво-мальовниче любив утілювати в му-

зично-ліричному. Римський-Корсаков вже мислив музично-кольорно, його 

тональні відчуття були цілком барвистими, він чув і бачив тональність од-

ночасно» [6, с. 125]. 

Підсумовуючи, зазначимо: головними аспектами творчого світогляду 

М. Римського-Корсакова, сформованими завдяки його синестезійному 

сприйняттю, є пантеїзм в опануванні кольорових інтерпретацій тонально-

стей (семантика тональностей тяжіє до відображення природних явищ) і ка-

ртинність як вияв візуально-просторової синестезії. Синопсію й синестезію 

композитора можна характеризувати як імпліцитно-експліцитні, тобто такі, 

у яких фактор природності, вродженості, посилений світоглядними і філо-

софськими переконаннями композитора, був закріплений у багатьох творах 

зрілої творчості. 

Ще один широко відомий вияв кольорової синестезії пов’язаний із 

творчістю Олександра Скрябіна, він зафіксований у діалогах із музикозна-

вцем Леонідом Сабанєєвим. Композитор так описує генеральну утопічну 

мету, яка охоплює вже не тільки засоби різних мистецтв, а й усю космого-

нію всесвіту: «Як, наприклад, в інструментуванні часто ми доручаємо тему 

спочатку кларнету, а потім її перехоплюють скрипки, так і тут, тільки в 

більш грандіозному масштабі: мелодія починається звуками, а потім вона 

продовжується <…> наприклад, в жестах, або починається у звуках, а потім 

продовжується симфонією або лінією планет <…>» [198]. 
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Універсальність мистецького світогляду О. Скрябіна та його пасіонар-

не спрямування визначили специфічність синестезійного сприйняття митця і 

стали своєрідним «компасом» у створенні синтезованих творів. Як представ-

ник мистецтва модерну, місією мистецтва він вважав його здатність транс-

формувати людську свідомість і Всесвіт, шукав шляхи втілення цієї мети 

шляхом створення синтезованих культурних артефактів: «Задум матеріаль-

ного надмистецтва органічно об’єднує можливості всіх видів творчості, 

причому за “участю всіх”, руйнуванням меж між “сценою” і “залом”, вико-

навцями і слухачами» [40, c. 352]. 

О. Скрябін прагнув утілити у своїх творах ідею світла, відчуття кольо-

ру, вогню, полум’я (у цьому переконують і назви його творів: «Гірлянди», 

«До полум’я», «Темне полум’я», «Поема вогню»). У розмовах із 

Л. Сабанєєвим композитор підкреслював, що він цілеспрямовано домагався 

ефекту «світлоносності» гармоній особливим ускладненням структури, ви-

користовуючи підвищені інтервали, вводячи поняття «гармонієтембру» 

(аналогічно до «Klangfarben-melodie» у А. Шенберга) [198]. Підкресленому 

колоризму і «світлоносності» «невагомості», «політності» музики 

О. Скрябіна підпорядковувались його досліди зі своєрідної ритмічної орга-

нізації, фактури, інструментування. Таким чином, визначальною у творчості 

митця є світлова синестезія, звукову реалізацію його партитури можна по-

рівняти зі створенням «уявної світломузики». 

Універсальна концепція, відповідно до філософської програми «Про-

метея» («Поема вогню», 1910), породжує колірно-тональні аналогії: «Три 

ясних для мене кольори дали мені три пункти опори», – говорив він, зізнаю-

чись, що інші кольори виведені «теоретично» у вигляді «асоціацій за подіб-

ністю» [цит. за: 41, с. 203]. Психолог Чарлз Маєрс, фахівець у галузі ви-

вчення «кольорового слуху», особливо наголошував на ментальному, і на-

віть штучному характері системи колірно-тональних аналогій О. Скрябіна 

[цит. за: 41]. Очевидно, що система кольорово-візуальної семантики компо-
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зитора безпосередньо пов’язана і зумовлена його зацікавленням філософ-

сько-естетичними вченнями. Адже в літературі про його творчість загаль-

ним поняттям стала концепція музики О. Скрябіна як своєрідна «філософія 

у звуках». Його близькість до теософського товариства і творчості росій-

ських символістів дає підстави для паралелей між кольоровим трактуванням 

тонального плану й «ауральною» ґенезою філософських поглядів свого часу. 

Езотеричні вчення, які О. Скрябін розглядав у контексті теософії і східної 

культури, містять поняття «кольорової» аури людини, виділяючи сім основ-

них рівнів духовного розвитку, кожному з яких притаманний певний колір і 

звук: від найнижчого – тілесного, якому відповідає червоний, і до найвищо-

го рівня пізнання, якому відповідає синій. Можливо, О. Скрябін знав про цю 

систему, адже в його творчості частково втілені ці закономірності. 

Ідея О. Скрябіна створити світловий інструмент і відобразити колір 

при виконанні музичного твору стала однією з перших спроб у світовій му-

зиці поєднати звук і колір. В аналізі музики О. Скрябіна вибудовуються на-

слідкові зв’язки з концепцією «кольорового слуху» і з рядком «Luce» в пар-

титурах композитора – спеціальна «кольорова» партія створювалась для ви-

конання на кольоровому органі «tastiera per luce» (використовувалось до 

дванадцяти кольорових ламп) [див. 38]. Цей унікальний пристрій, створений 

1911 року (один з експонатів колекції музею О. Скрябіна) мав супроводжу-

вати «світлові симфонії» композитора. Цей пристрій не зміг повною мірою 

реалізувати творчі амбіції свого творця, але сприяв новаторським, світло-

музичним пошукам композиторів наступних поколінь. 

Аналізуючи партію «Luce» і філософську програму «Прометея», анг-

лійський вчений Сіріл Скотт і Булат Галєєв вказують на екстраполяцію ес-

тетичних світоглядних концептів на різні рівні драматургії твору, зокрема на 

тональний план і кольорову динаміку. Тобто, творче гасло О. Скрябіна «по-

валення Духа в Матерію з подальшим його відродженням» віддзеркалюєть-

ся в тональному плані як рух від «духовної» тональності (fis) до «матеріаль-
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ної» (c) з подальшим сходженням знову на рівень «духовної» (fis). У струк-

турі «кольорової» партії композитор виділяє відповідні групи тональностей-

кольорів: fis-as-b – їм відповідають духовні кольори (фіолетовий, пурпуро-

вий); с-d – відповідають матеріальні кольори (червоний, жовтий) [41]. 

О. Скрябін долає обмеженість і певну лінійність трактування прямого 

перекладу музичного звуку кольором, поширеного в концертній практиці 

кінця ХХ–ХХІ століть. Працюючи над «Прометеєм», він наголошував, що 

прагне уникнути прямого «паралелізму» кольору й музики, шукає можливо-

сті втілити в партії «Luce» складні візуально-графічні образи (або, як їх ви-

значає Ніна Коляденко, – «гештальти»: «хвилі», «промені», «хмари», «блис-

кавки») [104]. Він прагнув досягти світломузичного синтезу передусім у 

грандіозному задумі «Попереднього дійства», який не встиг здійснити через 

раптову смерть 1915 року. 

Зазначимо, що синопсія О. Скрябіна мала яскраво виражену експліцит-

но-раціональну природу, сформовану на основі філософської концепції ком-

позитора. А найбільш вагомими особливостями синестезії є намагання нада-

ти динамічності, руху музичному простору шляхом візуалізації світлових 

образів, фігур, променів під час виконання творів. 

За всієї нібито випадковості кольорово-звукових асоціацій, відчуття 

О. Скрябіна і М. Римського-Корсакова кореспондують між собою. Кожен із 

композиторів сприймав у кольорі не стільки окремі звуки, скільки тонально-

сті. У бемольних тональностях в обох переважали холодні кольори (синя 

частина спектру), у дієзних – здебільшого теплі. 

Узагальнюючи кольорову семантику творчості цих композиторів, на-

ведемо порівняльну таблицю тональностей та кольорових асоціацій кожного 

зокрема (за монографією Б. Галєєва «Поема вогню») (таблиця 2.1). 
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Таблиця 2.1. 

Порівняльна таблиця кольорових уявлень композиторів-синестетів 

Тональність О. Скрябін М. Римський-Корсаков 
C-dur / a-moll червоний білий 
Des-dur / b-moll фіолетовий темнуватий, теплий, багряний 
D-dur / h-moll жовтий денний, жовтуватий, царствений 
E-dur / cis-moll синьо-білий синій, сапфіровий, блискучий 
Fis-dur / dis-moll синій, яскравий сірувато-зеленкуватий 

Аs-dur / forte-moll 
пурпурно-
фіолетовий 

сірувато-фіолетовий 

A-dur / fis-moll зелений ясний, рожевий 
H-dur / gis-moll синьо-білий темно-синій зі стальним відтінком 

У музичному мистецтві ХХ століття синестезія і синопсія поступово 

стають провідними у стилістиці і світогляді таких митців, як П. Булез, 

Ж.-М. Жарр, Я. Ксенакіс, П. Мондріан. У творчості М. Чюрльоніса поєднані 

музично-образотворчі техніки і прийоми, форми й засоби виразності: він 

створює цикли картин, інспіровані музичним мистецтвом, а у своїй музиці 

використовує елементи візуальних образів, картинності. Експериментували 

в пошуках нового синтезу із залученням позамузичних чинників композито-

ри А. Шенберг, який 1912 року створив світломузичний проект (монодраму 

«Щаслива рука»), і К. Штокхаузен (театралізована гептологія «Світло»), ху-

дожник В. Кандинський (експериментальні синтезовані поліскладові компо-

зиції «Фіолетова завіса», «Зелений звук», «Чорний та білий», «Жовтий 

звук») і режисер С. Ейзенштейн (постановки вагнерівських опер із залучен-

ням світломузики). 

Для видатного авангардиста ХХ століття Олів’є Мессіана синестезія 

й синопсія були складовою композиторського мислення. Біографія митця, 

його зацікавлення, назви його творів («Хронохромія», «Кольори граду небес-

ного», «Двадцять поглядів на немовля Ісуса», «Вітражі та птахи», «Осяяння 

потойбічного») свідчать про наявність візуального начала у музичній творчос-

ті. Симптоматично, що сам автор визнає синестезію характерною для його 
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стилю і описує її у своїх теоретичних працях («Вічна музика кольору», 

«Трактат про ритм, кольори та орнітологію»), зокрема: «<…> Я, все-таки, 

схильний до свого роду синопсії, яка охоплює, скоріше, мій інтелект, ніж моє 

тіло, і надає мені змогу, коли я слухаю музику, або коли я її читаю, бачити 

подумки, духовним оком кольори, які рухаються разом з музикою, і я їх відчу-

ваю дуже гостро <…>». Там же: «Я бачу їх внутрішнім поглядом. Я їх собі не 

уявляю! Це також не фізичне явище, це внутрішня реальність» [142, с. 233]. 

О. Мессіан додавав синестезію до свого релігійно-пантеїстичного сві-

тогляду як авторській концепт нарівні з пташиними голосами, дорогоцінним 

камінням, екзотичними ритмами та ладами обмеженої транспозиції. Тому 

таким важливим композиційним чинником стає синопсія, адже кожен із ла-

дів мав свою кольорову інтерпретацію, до того ж, кожна позиція ладу забарв-

лювалась по-новому, створюючи складну, багаторівневу систему символів і 

кольорових поєднань (характеристика одного з ладів – «спіралі золота і срі-

бла на тлі вертикальних смуг коричневого та червоно-рубінового»). Це зна-

чно розширювало арсенал засобів та можливості синопсії як драматургічної 

складової композиторського мислення. «Дивовижною поліхромною ткани-

ною», яка сформувалась у творчій уяві композитора, називає музичні твори 

Олів’є Мессіана Катерина Лозенко [125]. Про кольорове мислення як домі-

нанту універсального синестезійного мислення цього композитора йдеться у 

працях Тетяни Афанасенко та Олени Старикової, адже кольорове забарв-

лення притаманне як фактурі його творів загалом, так і окремим акордовим 

комплексам зокрема: «Кожен звуковий комплекс має свій цілком певний 

колір» [225, с. 162]. Так утворюється унікальний тип фактури, насичений 

поліхромними звучностями, а поняття колориту стає центральним в автор-

ському мисленні. 

Підсумовуючи, відзначимо: творчість композитора втілює імпліцитно-

експліцитний інваріант синестезії, адже вроджене кольорове відчуття і візу-

ально-звукове сприйняття мистецтва і світу загалом набуло розвитку у про-
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цесі становлення стилю, засвоєння релігійних і філософських концепцій, 

зацікавлення неєвропейськими культурами, колекціонування рідкісних пташи-

них голосів тощо. Синестезія стає додатковою сполучною ланкою між компо-

зитором, слухачем і виконавцем. Тому такими важливими, на думку компози-

тора, були його колористичні дефініції, яскраві візуальні образні пояснення 

й асоціації у творах, статтях, виступах, в яких він намагався розкрити багато-

гранну надбудову до змісту творів і мистецької концепції загалом. 

Світогляд і творчий метод митця-синестета потребує специфічного ін-

дивідуалізованого аналізу, який буде здійснено у наступних підрозділах до-

тично до творчості українського композитора-синестета Л. Дичко. 

2.2 Синестезійні аспекти творчості українських композиторів 

Лінгвіст Лариса Шулінова у своїх працях доводить, що звук, колір, за-

пах, смак і дотик не тільки опосередковано впливають на індивіда, вони ма-

ють соціальні важелі впливу, які часто є складовими елементами-пазлами 

«картини світу», універсальними маркерами домінантних проявів націо-

нальної культури, її традицій і спадщини [див. 266]. Візуально-синестезійні 

явища можна виявити і в історії української музики. 

Зразком залучення зорово-візуальних паралелей та алюзій і звернення 

до ідей синтезу мистецтв, особливо поширених на початку XX століття, є 

творчість Миколи Леонтовича, якому належить значний науковий і мето-

дичний доробок. Серед його педагогічних настанов чільне місце посідають 

праці про естетичне виховання (один з методів – синтез музики, кольору і 

світла). Він апелює до ньютонівського паралелізму семи музичних тонів і 

семи кольорів спектру, застосовує ці ідеї до інтервальних співвідношень 

звуків та їх кольорових віддзеркалень в живописі. Водночас М. Леонтович 

не просто порівнював дві шкали – колір і звук, а вивчав їх психічні й фізіо-

логічні властивості, механізми впливу на людське сприйняття, естетичні ас-
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пекти. У викладацькій діяльності М. Леонтович здійснював «світломузичні» 

експерименти із суміжними мистецтвами: добирав кольорові зображення, 

які співвідносились з відповідним музичним твором [143]. 

Олена Берегова зазначає: «Українська музична культура 1920-х років 

розвивалася в атмосфері значного стильового та жанрового розшарування, 

оновлення засобів музичної виразності відповідно до модерних тенденцій 

часу» [17, с. 150]. Серед стильових напрямів були й такі, що актуалізували 

просторово-візуальні орієнтири творчості. Імпресіонізм (основи якого за-

клали К. Дебюссі й М. Равель) найяскравіше виявився в українській музиці в 

аспекті «візуалізації» музичного твору: картинність і пейзажність, створення 

індивідуальної звукової палітри, дотримання специфічних технічних і фак-

турних прийомів для підкреслення просторовості, багатошаровості тканини, 

залучення особливих ладо-гармонічних барв і тембрового колориту. Най-

яскравіше ці тенденції виявились у творчості Федора Якименка (поетичні 

замальовки, пейзажі та картини у фортепіанному циклі «Картини України»), 

Василя Барвінського (фортепіанні прелюдії та мініатюри з типовими прийо-

мами імпресіоністичного колориту), Льва Ревуцького (оркестрова музика, 

зокрема друга частина симфонії № 2), Бориса Лятошинського (композиції 

камерно-вокального й інструментального жанрів – «Місячні тіні», «Відоб-

раження» для фортепіано). У симфонічному жанрі відзначимо композитор-

ську манеру Б. Лятошинського. Темброву драматургію в його творах, нова-

торське трактування оркестрових барв і особливості колористичного звуко-

пису неодноразово підкреслює в своїх дослідженнях відомий український 

учений Віктор Самохвалов [201; 203]. 

Для композиторів 1930–1950-х років, відповідно до історичних реалій 

того часу, характерна біполярність поглядів: одні дотримувались традицій-

них форм і жанрів, офіційно схвалюваної тематики (Костянтин Данькевич, 

Віталій Кирейко, Георгій Майборода, Платон Майборода, Андрій Штогарен-

ко); інші, особливо молодь, орієнтувалися на європейський музичний мо-
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дерн, пізніше – на авангард (це переважно учні і послідовники Бориса Ля-

тошинського). Композитори «нової фольклорної хвилі» у 1960-х роках ви-

являють індивідуальне мистецьке світобачення, осягаючи історію і культуру 

свого народу. 

На думку філософа і культуролога Володимира Біблера, дослідника 

синестезії і засновника «Школи діалогу культур», у світовій культурі 

ХХ століття започатковано небувалий синтез, актуалізовано проблему діа-

логу: «У ХХ ст. типологічно різні “культури” <…> долучаються до одного 

часового і духовного “простору”, дивно і болісно поєднуються один з од-

ним, майже по-боровськи “доповнюють”, тобто заперечують і припускають 

один одного» [20, с. 5]. Прагнучи оновити, осучаснити музичні засоби, есте-

тику нового часу, митці формують один із видів синтезу, який поєднує націо-

нальні й «інонаціональні» джерела творчості: відбувається своєрідний діа-

лог Схід – Захід, особливо актуальний протягом 60–70-х років ХХ століття в 

українській музиці загалом і для творчості молодої Лесі Дичко зокрема. 

Стилістичне оновлення музики, відкриття новітніх композиторських 

технік, збагачення інтонаційного словника сприяли оновленню картини світу, 

збагатили можливості для творчих пошуків митців. Нова генерація компози-

торів – Мирослав Скорик, Валентин Сильвестров, Євген Станкович, Ігор 

Шамо, Леонід Грабовський, Віталій Губаренко, Валентин Бібік, Юрій Іщен-

ко, Іван Карабиць, Лев Колодуб, Геннадій Ляшенко, Володимир Губа, Віта-

лій Годзяцький – обрали інший шлях розвитку української музики, надаючи 

особливого значення синтезу. Показовою з цього погляду є творчість Лесі 

Дичко, зокрема взаємодія в ній звукової і візуальної сфер. Ці починання під-

тримали композитори молодшого покоління: Ганна Гаврилець, Олександр 

Щетинський, Ігор Щербаков, Олександр Козаренко, Кармелла Цепколенко, 

Юлія Гомельська, Богдана Фроляк та інші. 

Розглядаючи сучасний стан камерного жанру, провідного у творчості 

українських композиторів, Олена Берегова відзначає: «Палітра сучасної ук-
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раїнської камерної музики двох останніх десятиліть різнобарвна, сповнена 

суперечностей і якоюсь мірою еклектична. Ідеї постмодернізму прижилися 

на українському ґрунті, знайшовши найяскравіший відбиток у камерній 

композиторській творчості, головними рисами якої є розмаїття концепцій та 

ідей, перегукування епох і стилів, пошуки нової якості звучання музики і 

нетрадиційних засобів виразності» [15, с. 224]. 

Однією з головних тенденцій у сучасній музиці є свідоме нівелювання 

композиторами жанрових ознак музичного твору, вираження його образного 

чи метафорично-асоціативного змісту в назві. Гра-полілог (захід/схід, тра-

диційне/новаторське, старовинне/сучасне, інтелектуальне/емоційне, візуаль-

не/слухове, музичне/позамузичне тощо) автора з виконавцем і слухачем 

твору відкриває нові рівні комунікації, коли інформація подається за допо-

могою позамузичних, інтермедіальних чинників. 

Новизна авангардної і постмодерної стилістики, індивідуальність і фе-

номенальність кожного задуму вимагає нетрадиційної образності, символіки 

і семантики. Композитори шукають нові способи впливу на свідомість і від-

чуття людини за допомогою візуальних, просторових, колірних, вербальних, 

невербальних та інших образів-асоціацій. Міжмистецьким синтезом зумов-

лено появу сучасних видів композицій – аудіовізуальної-інсталяції, перфор-

мансу, – які містять відеоматеріали, живописні твори, світлові композиції, 

мультимедійні інсталяції тощо. 

Аналізуючи доробок українських композиторів останньої третини 

ХХ – початку ХХІ століття, зазначимо, що найчастіше вони звертаються до 

візуально-звукового синтезу, створюючи композиції, у яких синестезійний 

компонент є потужним генератором нового «метафоричного» художнього 

мислення. Створено багато опусів, у них застосовано просторово-

візуальний, просторово-пластичний, візуально-рухомий та просторово-

чуттєвий синтез, колористично-візуальну синестезію, а також інваріанти 

екфразису, який втілює різні аспекти візуально-просторових мистецтв. 
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Найбільше творів, у яких композитор відтворює просторово-візуальні 

ефекти – глибину або розрідженість, далечінь і перший план, об’єм і пло-

щину, фактурність і опуклість предметів. Серед них – «Проекції на клаве-

син, вібрафон та дзвони» (1965) та «Віддалена музика» для фортепіано 

(1993) Валентина Сильвестрова; «Розриви площин» для фортепіано (1963) 

Віталія Годзяцького; «Перехрещення» для оркестру та гобоя соло (1988), 

«Обриси і кольори» для оргáна (1999) Олександра Щетинського; «Прос-

тір» – вокальний цикл на вірші Осипа Мандельштама для мецо-сопрано і 

фортепіано (1993) Олени Томльонової; «Наспів простором» для співаючих 

та рецитуючих голосів, скрипки, віолончелі та фортепіано (2005) Остапа 

Мануляка; «Прозора ясність осені» для камерного ансамблю (2001) Юрія 

Іщенка. Просторові ефекти, пов’язані з відчуттям політності, земного тяжін-

ня, відображено у творах: «Гравітації» для фортепіано (1999) Ганни Гаври-

лець; «Гравітація» для двох віолончелей (2001) Алли Загайкевич; «Поза гра-

вітацією» для сопрано, флейти, альтової флейти та фортепіано на вірші Гві-

нет Льюїс (2001) Юлії Гомельської. 

Окремо назвемо твори, у яких ландшафтний елемент стає основним 

чинником візуалізації образів: концерт для кларнета «Гра над прірвою» 

(1997) Євгена Станковича; «Короткий погляд на краєвид» для флейти, клар-

нета, скрипки, віолончелі, ударних та фортепіано (2015) Остапа Мануляка; 

«Cascades» для фортепіано (2009) Алли Загайкевич, «Вмите молоком повіт-

ря» для флейти, кларнета, скрипки, віолончелі та фортепіано (2011) Золтана 

Алмаші. 

Ще один інваріант утілення у звукових образах просторового відчуття – 

графічна трансформація фігур, знаків, ліній, елементів схем і креслень. 

У таких творах візуальний компонент, який має викликати певні асоціації, 

криється в самій назві (коло, трикутник, перетин). Така тематика набула 

особливого поширення в авангарді, де основу концептуального змісту склада-

ють не переживання і внутрішній світ людини, а елементи техніки, науки, абс-
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тракції. Крім того, геометрична фігуративність, закладена у певній структурі, 

часто стає проекцією на музичну форму (розвиток по колу, по спіралі, тричас-

тинність як відбиток трикутника тощо) і специфічною моделлю музичного сві-

ту автора. «Ці структури, наповнені специфічною об’ємністю, показові, насам-

перед, в аспекті активності тембро-фактурної драматургії» [196, с. 152]. Зокре-

ма, до цієї групи належать твори, у яких утілено універсальну ідею: 

– геометричної форми, фігури – «Об’єми» (1965) для кларнета, саксо-

фона-тенора, труби, скрипки й фортепіано Володимира Загорцева; «Геомет-

рікум» для флейти, гобоя, кларнета, фагота, валторни (1993) Л. Юріної; 

«Verticalis» (2005) для баяна соло Любави Сидоренко; «5×3» для флейти, 

скрипки та фортепіано (1989), диптих для ансамблю солістів та симфонічного 

оркестру «Трансформа» (1993) і «Магічний квадрат» для флейти, кларнета, 

скрипки, альта, віолончелі та фортепіано (2007) Вікторії Польової; «Зигза-

ги» для перкусії та фортепіано (2003) Сергія Пілютикова; «Коло. Натуральні 

структури» для скрипки, фортепіано, ударних, електроніки (2011) Остапа 

Мануляка; «Синопсис симетрії» для флейти, скрипки, альта і віолончелі 

(1999) Ю. Гомельської; 

– географічних позначень – сім п’єс для струнного квартету «Мериді-

ани» (1981) Ігоря Шамо, симфонія «Паралелі» (2008) Ганни Гаврилець; 

– графічних знаків – «Автографи» для фортепіано (1963) Віталія 

Годзяцького; «Криптограма» для вібрафона (1989) Олександра Щетинського; 

– деталей техніки – «Мікросхеми» камерна кантата для сопрано, цим-

балів, перкусії (1989) Олександра Козаренка. 

В українській музиці є багато творів, у яких автори актуалізують просто-

рово-рухові закономірності, породжуючи синестезію сприйняття. Закладена 

композитором ідея руху, пластики, танцю, людської ходи, бігу візуально до-

повнює звуковий образ: концерт для скрипки, фортепіано та камерного ор-

кестру «Шляхи та кроки» (1997) Євгена Станковича; «В одному русі» для 

симфонічного оркестру (1999) Богдана Сегіна; «Чотири рухи» для кларнета, 
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альта і фортепіано (1996), «Па-де-де» для двох віолончелей (1996), «Па-де-

катр» для саксофона, тромбона, ударних і гітари (1999), «Кортеж» для квар-

тету саксофонів (1999) Олександра Щетинського; «Прогулянки у пустоті» 

для флейти, кларнета, скрипки, віолончелі, фортепіано, ударних (1993) 

В. Польової; «Подорожі тіней» для тромбона, перкусії, контрабаса (1998), 

камерна кантата «Подорож до великої ріки» на вірші Олега Лишеги для сопра-

но і восьми інструментів (2002), «Не відриваючись від землі» для скрипки, 

гітари, баяна (1994) Алли Загайкевич; «Сходами» для флейти, кларнета, 

скрипки, віолончелі та фортепіано (2000) Золтана Алмаші. У творах Кармелли 

Цепколенко «Блукання в просторі трикутника» (перформанс для маримби, 

скрипки, альта та віолончелі, 1994) та «Той, що виходить з кола» (для баяна 

соло, 1995) рухова візія перетинається з конкретною геометричною формою, 

що безпосередньо позначається на структурі музичного задуму. 

У творчості Олів’є Мессіана увиразнено візуальний концепт «погляду», 

який утілює опозицію «бачити зовнішній світ», «бачити в собі» або «люд-

ський» та «божественний» погляд. Цю ж ідею погляду трансформує Олек-

сандр Щетинський у «Погляді на небеса» (для двох флейт і фортепіано, 

1996), а візуальну антиконцепцію погляду – Алла Загайкевич у камерному 

концерті для фортепіано та струнних «Сліпа музика» (1995). У контексті ві-

зуального сприйняття виділяються образи-символи («лабіринт», «калейдос-

коп», «дзеркало»), у яких іманентна видима, відчутна природа набуває бага-

тозначного образно-семантичного, філософсько-психологічного змісту: 

«Лабіринт для маримби і трьох ударних» (2006) Євгена Станковича; «Діалог 

із власним відображенням у дзеркалі» для струнного квартету і стрічки 

(1993) Івана Небесного; «Вікна» для клавесина та фагота (2002–2003) Марини 

Денисенко; «Куранти» для струнного оркестру (1987) та «Калейдоскоп» для 

флейти, гобоя та фагота (1993) Жанни Колодуб. Зазначимо, що «візуальний» 

відгук викликають також кіно і театральні образи: «Маріонетки» для камерно-

го ансамблю Любави Сидоренко, «Сім миттєвих кадрів» для контрабасу і фор-
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тепіано Олександра Щетинського. Особливий випадок екстраполяції просто-

рово-візуальних і тактильних аналізаторів на формування цілісного музич-

ного образу становлять «Доторканні» для фортепіано (1999) Сергія Зажитька 

та «Сім доторків» для фортепіано (1999) Юлії Гомельської. Застосовуючи у 

своїх творах фортепіано, композитори екстраполюють тактильні відчуття 

виконавця в площину формування цілісного звукового образу у слухача. 

Окрему групу становлять твори, сповнені символіки «світлоносності», 

до якої звертався свого часу Олександр Скрябін: «Lumiere» для двох скрипок 

соло (2010–2012) Любави Сидоренко; «Блукаючий вогник» для віолончелі 

соло (2000) і «Ран-Нан» для 19 струнних (1993) Людмили Юріної; «Luceo» 

для фортепіано (2007) Алли Загайкевич; «Довкола вогню» для гітари (2004) 

Ганни Гаврилець; «Передвісті світла» для сопрано, скрипки, кларнета, фор-

тепіано і синтезатора на вірші Василя Барки (1992) Леоніда Грабовського. 

До них варто долучити твори, у яких пов’язані візуально-світловий образ і 

відчуття часу, доби: «Ранкова музика» для оркестру (1975) Ігоря Шамо, 

«Dammerung» для кларнета і струнного оркестру (2006) Богдани Фроляк. 

З наведеної інформації можемо зробити висновок, що тяжіння до син-

тезу слухового та зорового досвіду притаманні творчості багатьох україн-

ських композиторів, і є своєрідним «трендом» музики українського постмо-

дерну. Трактування «кольору» як інструмента трансформації звукового об-

разу ми також можемо ідентифікувати в низці окремих творів наших спів-

вітчизників. Однак синопсія, як концептуальна складова творчого методу, де 

колір і звук існують як єдине ціле, – є своєрідним феноменом, що притаман-

ний сучасній композиторці Лесі Дичко. Нерідко митці застосовують симво-

лічне трактування кольорів: Святослав Луньов у «Чорному тріо» на слова 

Йосипа Бродського для баритона, віолончелі, фортепіано (1993) чи Вадим 

Ларчиков у «Сліді білих хвиль» для 15 виконавців (1996). У музичному тек-

сті колорит і кольори передаються певними фактурними і тембрально-

гармонічними засобами. Композитори посилили роль сонорно-тембральної 
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складової, сміливо експериментуючи з гармонічними співзвуччями, сонор-

ними комплексами та інструментами: «Барви та настрої» Віталія Губаренка; 

«Весняні барви» Геннадія Саська; «Спектри» Валентина Сильвестрова; 

«Концерт у блакитно-золотавих тонах» Юрія Іщенка для жіночого хору без 

супроводу і без слів; «Сірий концерт» для флейти, кларнета, скрипки, віолон-

челі і фортепіано Олексія Шмурака; «Барва» для бандури соло Юлія Го-

мельської; кантата «Зелень вешняя» Віталія Годзяцького для сопрано та ка-

мерного оркестру на вірші Олександра Блока; «Срібло» Золтана Алмаші. 

Валентин Бібік у камерній композиції «Зелений квадрат» для скрипки, віо-

лончелі, фортепіано й камерного оркестру (1993) майстерно поєднує прос-

торово-фігуративну синестезію з індивідуалізованим колоритом, тому особ-

лива роль у творі належить сонорній фактурі й тембральній драматургії. 

Відзначимо й фортепіанний цикл Кармелли Цепколенко «Тонокольори», 

написаний для маленьких виконавців. Автор пропонує музичні імпровізації 

поєднувати з імпровізаціями в кольорах, використовувати звукові і кольоро-

ві кластери, розвиваючи природний синкретизм відчуттів. 

Значну частину композицій, які містять синестезійний задум, становлять 

твори-екфразиси. Композитори вдаються до аналогій з образотворчим мис-

тецтвом, застосовують елементи технік і прийомів, особливості композиції і 

манери, утілюють прямі алюзії до конкретних творів живопису і живописців. 

Узагальнений екфразис картинності, як візуальне відображення живопису, 

характерний для творів Жанни Колодуб («Київські ліричні картини», «Чо-

тири прелюдії-картини», «Строкаті картинки»), Валентина Бібіка («Хорові 

картинки» для хору a’cappella на вірші Остапа Вишні й Степана Васильченка). 

Зразками екфразису, у якому «перекодовуються» образотворчі засоби на му-

зичні, є твори, у яких це відтворено як назви технік і стилів живопису: 

– у жанрі пейзажу: «Пейзаж з гобоєм» для гобоя і фортепіано (1987) і 

«Пейзаж соло» для фортепіано (1995) Кармелли Цепколенко, «Пейзаж-
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розгалуження» для віолончелі соло (1998) Сергія Пілютикова, «Пейзажі» 

(2007) Марини Денисенко; 

– у жанрі пасторалі: «Симфонія пасторалей № 5» для скрипки та орке-

стру (1979) Євгена Станковича, «Зимова пастораль» Юлії Гомельської (хор 

на вірші Бориса Пастернака, 1996) та «Пасторалі» для квінтету дерев’яних 

духових (1992) Сергія Зажитька; 

– техніка пастелей: твори Івана Карабиця на вірші Павла Тичини – во-

кальний цикл «Пастелі» для сопрано і фортепіано (1970), «Пастелі» для го-

лосу, скрипки, альта, віолончелі та контрабаса (1964–1975); 

– техніка акварелі: вокальний цикл «Акварелі» для сопрано і фортепі-

ано (1973) Валентина Бібіка на вірші Aндрія Волощака; 

– монументальне мистецтво: цикл дитячих п’єс для фортепіано «Моза-

їка» (1983) Геннадія Саська, кантата для мішаного хору а caрpella «Вітражі і 

пейзажі» (1977) Геннадія Ляшенка на слова Богдана-Ігоря Антонича; 

– елементи графіки та малюнка: «Малюнки природи» для симфонічно-

го оркестру (1990) Жанни Колодуб, сім поем для оргáна «Профілі часу» 

(1960–1986) Володимира Губи. 

Декоративно-прикладне мистецтво також утілене в національній му-

зиці шляхом візуалізації певних артефактів, елементів прикрас, оздоблення, 

дорогоцінних ювелірних виробів, предметів інтер’єру й розкошів. Вони 

створюють особливу музичну ауру в таких творах: «Гобелен» Володимира 

Губи для скрипки та фортепіано (1974); «Incrustations» Любави Сидоренко 

для камерного оркестру (2001); «Діадема» Юлії Гомельської для флейти та 

арфи (2001); «Золота пектораль» Юрія Алжнєва для струнних, ударних, во-

кальної групи та синтезатора (2005); камерний концерт «Медальйони» Во-

лодимира Золотухіна (2002). 

Національний елемент, підкреслений композитором, створює ще одну 

надбудову синтезу. Зразки національного фольклору поєднуються у цих 

творах із технічними прийомами живопису: сюїта для фортепіано «Гуцуль-
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ські акварелі» Ігоря Шамо, «Гуцульські картинки» для симфонічного оркес-

тру Льва Колодуба, «Гуцульська мозаїка» для ансамблю українських народ-

них інструментів Володимира Рунчака, фортепіанне тріо «Українські аква-

релі» Володимира Губи, «Ескіз в українському стилі» для гобоя та фортепі-

ано Жанни Колодуб, «Вірменські ескізи» Андрія Штогаренка, сюїта для ду-

хового оркестру «Ескіз в молдавському стилі» Льва Колодуба. Особливості 

українського фольклору в поєднанні з елементами національного живопису, 

декоративно-прикладного мистецтва, із семантикою традиційного колориту 

втілені у таких творах: «Візерунки» для гобоя, альта та арфи Леоніда Гра-

бовського (1969), цикл для фортепіано «Писанки» Олександра Козаренка 

(1989), однойменні варіації для фортепіано Лесі Дичко (1972). Композитори 

відтворили елементи національних технік вишивки, сакральної орнаменти-

ки, ткацтва, писанкарства; орнамент утілено у ритмічних повторах, специ-

фічних лініях малюнка та мелодичних зворотах, строкатий колорит і деко-

ративність передані сонорними та алеаторичними прийомами. 

Екфразисом до конкретних творів живопису є композиції, у яких за-

стосовано синестезію. Зокрема, крім Лесі Дичко, до живопису звертався Ігор 

Шамо у сюїті для фортепіано «Картини російських художників» (у Лесі Ди-

чко є подібний симфонічний твір), що на асоціативному рівні відбилося на 

техніці письма композитора, його зацікавленні орнаментикою, контрастом 

дрібного штриха і широкого мазка, барвистого колориту. Твір написано в 

романтичній стилістиці, цікаві колористичні і фактурні прийоми й порів-

няння створюють візуально-живописний підтекст твору. 

Леонід Грабовський, звернувшись до творчості Катерини Білокур, 

створив 1977 року «Concerto misterioso» (пам’яті художниці) для дев’яти ін-

струментів (Л. Дичко написала балет за її картинами і два зошити «Фресок» 

для скрипки та оргáна). На думку дослідників, полотна Катерини Білокур 

сповнені особливо насиченого колориту, колір стає головним виразником 
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змісту і драматургії, а особливості естетики художниці надихають компози-

торів на новаторські пошуки у сфері синестезії. 

До таких висновків спонукають і твори інших композиторів, у яких 

задум пов’язаний з певним живописним полотном або особистістю худож-

ника: камерна опера Алли Загайкевич за поезією і живописом Максима Во-

робйова «Числа і вітер» (друга назва твору – «Малюнки з пам’яті»); «Білий 

ангел» Любави Сидоренко на тексти Ігоря Калинця для читця, сопрано та 

комп’ютерної стрічки (з відеосценографією). Часом таким каталізатором 

стає не живописний, а скульптурний чи архітектурний екфразис, як у ком-

позиціях: «Десять скульптур часу» для кларнета, міді-альта і live electronics 

(1996) Івана Небесного; «Обеліски» симфонія-епітафія для оркестру та 

оргáна (1984) Володимира Губи. 

Новим рівнем синтезу візуальних і музичних аспектів є жанрові ново-

утворення, які екстраполюють виражальні засоби і технічні особливості об-

разотворчого мистецтва й архітектури у музичні твори. Так, жанр фрески 

набув поширення у музиці. Симфонічні та оркестрові фрески писали: Леся 

Дичко (симфонічна фреска «Фрески за картинами Катерини Білокур» у двох 

зошитах для скрипки та оргáна і «Закарпатські фрески» для оргáна, «Іспан-

ські фрески», «Французькі фрески», «Швейцарські фрески»), Леонід Гра-

бовський («Симфонічні фрески» за мотивами малюнків Бориса Пророкова із 

серії «Це не повинно повторитися»), Вадим Ларчиков («Фрески» для тріо 

дерев’яних духових), Валентин Бібік («Три фрески» для камерного оркест-

ру); Богдана Фільц («Світанкова фреска (для Оленки)», «Надвечірня фрес-

ка»). Для відтворення візуального компонента фрескового розпису в музич-

ному мистецтві характерні епічний розмах, багаточастинність композиції, 

монументальність, масштабність задуму, особливий обсяг, сила звучання, 

фактурна глибина [див. 237]. Тому композитори обирають відповідний 

склад виконавців – симфонічний оркестр або орган, що надає їм можливість 

досягти специфічного монументального звучання фактури, озвучити вели-
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кий простір, змінити плани завдяки контрасту ансамблів, солістів та всіх ви-

конавців. Митці вдаються до прямих алюзій з архітектурними й історични-

ми шедеврами, підкреслюючи діалогічність культурних епох: сюїта для ка-

мерного оркестру «Фрески Софії Київської» (1996–1980) Віталія Годзяцько-

го; симфонічна фреска «Софія Київська» (1981) Валентини Дробязгіної, 

опера-ораторія для солістів, хору й симфонічного оркестру «Київські фрес-

ки» (1982) Івана Карабиця на вірші Бориса Олійника; сюїта для духового 

оркестру «Фрески стародавнього Києва» (1999) Льва Колодуба. 

В останній третині ХХ – на початку ХХІ століть композитори зверта-

ються до аудіовізуального синтезу, актуалізуючи такі форми, як інструмен-

тальний театр, перфоманс, хепенінг, інсталяція. Розвиток мультимедійних 

технологій надає змогу залучити в музичні композиції візуальну складову 

(фото- або відеоінсталяції), переосмислюючи її на національному ґрунті: 

«Синтез візуального і слухового, музичного і картинного став складовою 

творчого методу молодих українських композиторів, який кожен з них утілив з 

неповторною індивідуальністю, підпорядковуючи його всебічному відобра-

женню авторської концепції твору», – зазначає Асматі Чібалашвілі [262, 

с. 13]. Дослідниця доводить, що основу творчого методу багатьох сучасних 

українських митців становить «концептуальний синтез», своєрідно виявля-

ючись у кожного автора. 

Прагнучи посилити вплив сучасного мистецтва, композитори залуча-

ють полімодальні компоненти. Сергій Зажитько створює можливість бага-

токанального сприйняття, зводячи музичного інтерпретатора й візуального 

персонажа (актор, танцівник) на одній сцені: «Герстекер» для фортепіано та 

персонажа (1995), «Збіґнев Батюк» для співаючого актора, туби та балерини 

(1998). Алла Загайкевич поєднує сучасні технології репарації звука й тембру 

з відеорядом, створюючи музику до відеоінсталяцій і перформансів («Cosi 

fan tutti», «Прозорість» для скрипки та електронного запису, відео-арт, елек-

троакустичні перформанси «Venezia-Vision» та «SUD\EST», електроакус-



77 

тична аудіоінсталяція до проекту «Мавка») [див. 219]. Кармелла Цепколенко 

розробила і послідовно втілює свою авторську концепцію «сценарного плану» 

в аудіовізуальних роботах, поєднуючи перформанс, музику й візуальний ряд 

(упізнавані авторські «Solo-sollisimo», «Гра в карти», «Дуель-Дует», відеоін-

сталяції «Останнє запрошення – Танець-макабр», «Жорж Сіменон. Пись-

менник. Фотограф») [див. 219]. 

Взаємовплив візуально-звукового набуває особливої актуальності в 

сучасному мистецтві. Композиторів-синестетів, у творчості яких синопсія і 

синестезія представлені цілісно, а не епізодично, як у наведених прикладах, 

дуже мало. Серед українських митців привертає увагу унікальний досвід 

Лесі Дичко. 

2.3 Світоглядні домінанти композиторського мислення Лесі Дичко 

«Потужним світлосяйним талантом і невичерпною творчою наснагою 

обдаровано композиторку Лесю Дичко», – пише Лю Пархоменко, додаючи: 

«Вона збагатила українську культуру самобутнім, неповторними творчим 

відкриттям, звіренням свого унікального світовідчуття і водночас виявом 

глибинних засад національного розуміння природи високої духовності, сут-

ності прекрасного, етичного» [170, с. 6]. 

Щодо синестезії та її проявів у творчості українських композиторів, 

особистість Лесі Дичко є найбільш цікавою. Обдарована «кольоровим слу-

хом», або «синопсією», композиторка втілює у власній творчості візуальні 

образи та картини. У процесі становлення її художньої свідомості сформува-

лась індивідуальна експліцитна синестезія на основі природної схильності 

до синопсії. Передусім відзначимо особливу роль Л. Дичко у розвитку музич-

ної культури України другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Її авторська 

манера формувалася в руслі неофольклористичних тенденцій, адже вона є од-

ним із найяскравіших представників «нової фольклорної хвилі» 60-х років 
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ХХ століття. Л. Дичко своєю творчістю збагатила українське мистецтво різ-

ними жанрами: вона є автором опер, балетів, вокально-симфонічної та камер-

ної музики, вокальних і хорових творів, музики до кінофільмів. 

У хоровій творчості Л. Дичко набули вияву архаїка, національний 

фольклор, авангардні тенденції кінця ХХ століття. Серед її найкращих творів – 

кантати для хору «Червона калина», «Пори року», «Сонячне коло», ораторія 

«І нарекоша ім’я Київ», опери «Золотослов» і «Різдвяне дійство». «Хор є не-

від’ємною константою творчого мислення Л. Дичко, крізь призму якого роз-

кривається світське та духовне, сучасне й одвічне. Оперно-хоровий доробок 

Л. Дичко відображає особливості української музично-театральної творчості – 

опора на національний ґрунт у поєднанні із сучасною композиторською техні-

кою, симфонізм як головний метод розвитку музичного матеріалу, синтез 

жанрових різновидів, переосмислення традицій вітчизняного та світового 

мистецтва, велике й різноманітне значення хорового начала, так і має оригі-

нальні риси, що виявляються, перш за все, у розробці та введенні фольклор-

них сюжетів, текстів, мотивів у тканину оперного цілого» [19, с. 229]. 

Пошуки нових жанрових моделей, способів збагачення традиційних 

жанрів виводять композиторку на новий шлях синтезу. Вона сміливо експе-

риментує в галузі хорової музики із жанром, стилістикою, елементами му-

зичної мови, звертаючись до позамузичних засобів, зокрема синтезу, синер-

гії та синестезії. Аналізуючи творчість Л. Дичко, дослідники відзначають її 

потяг до універсалізму, масштабність та глибину творчих задумів. Стефанія 

Павлишин наголошує: «<…> Так званий об’ємний зір, який синтезує най-

різноманітніші аспекти знань про світобудову, божественно-духовне, істо-

ричну правду <…> Народна художня творчість, міфологія, ритуал, сфера 

духовної культури (канонічні тексти), яскрава жанровість, лірика, драма-

тизм <…> створюють умови для реалізації комплексної художньої програми 

композитора» [165, с. 5]. Оксана Письменна звертає увагу на просторове ба-

чення Всесвіту як на особливість світосприйняття, відображену у творах з 
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обрядово-історичною тематикою [див. 182, с. 20]. Наталія Степаненко під-

креслює важливість хронотопії, «гострого відчуття часу», яке втілюється 

«не тільки через тематику <…> але й через той комплексний підхід у ство-

ренні образів, де, здається вже стираються грані між театром, музикою, жи-

вописом, архітектурою – все включається в якийсь астрально-мистецький 

вир і кожний твір нагадує мікрокосмос» [228, с. 128]. Любов Серганюк, за-

значає, що Леся Дичко докладно вивчає давні традиції українського фольк-

лору, а потім прагне зрозуміти й опанувати сакральні елементи інших куль-

тур – від естетико-філософських кодів національного рівня до «метакодів» 

світової музики. З цього погляду, привертає увагу опера «Золотослов», єв-

ропейські «Фрески» («Швейцарські», «Іспанські», «Французькі»), хорові 

твори східної тематики («П’ять прелюдій у стилі “шань-шуй”» на слова 

японських поетів, «Диптих» на тексти Охара Токо та Басьо та ораторії «Ін-

дія-Лакшмі» на тексти індійських поетів для солістів, хору, симфонічного 

оркестру). Любов Серганюк зауважує: «У ході опанування знакової системи 

кожної з відображених через музичну композицію культур поступово відбу-

вається витворення авторського моноінтонаційного поля, що відчувається 

вже в ранніх композиціях Л. Дичко. Це свідчить не тільки про збагачення 

методів і розвиток форм роботи з джерелом, тобто локальне значення твор-

чих досягнень, а й про значущість активного авторського новаторства в кон-

тексті пошуків і знахідок інших українських композиторів» [213, с. 80]. 

Синтез, зокрема «синтез антиномій», полягає в осмисленні хронотоп-

них зв’язків, у сміливих пошуках й експериментах в галузі жанру і форми: 

«На тлі творчих процесів кінця минулого століття звернення Л. Дичко до 

фольклорних джерел вирізняється спрямуванням інтерпретації семантичних 

основ образності, оригінальним осмисленням характерності жанрових архе-

типів та їх розробки, напрацюванням можливостей співдії внутрішньої й ти-

пової (парадигмальної) форми, значущістю процесів “другого плану” та ін. 

Власне національна автентичність стає базовим метанаративом, який проду-
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кує своєрідний авторський оповідний модус (спосіб оповіді), що зумовлює 

особистісне переосмислення національної міфології та синкретичних засад 

музичного фольклору, оперування знаковими, сутнісно-семантичними засо-

бами у сфері поетики й образності, фольклорного мислення й світосприй-

няття. Своєю чергою, звернення до глибинних шарів фольклору істотно 

впливає на оновлення типової жанрово-стильової системи доробку Лесі Ди-

чко, веде до збагачення мовновиразових і формотворчих засобів і випрацю-

вання оригінальних способів запровадження фольклорної символіки та се-

мантики на концептуальному рівні її творів» [212, с. 191]. 

Софія Грица розкриває світоглядну позицію Л. Дичко, порівнюючи її зі 

«сковородинською філософією симбіозу», згідно з якою, у калейдоскопі 

пантеїзму, гармонії світовідчуття, любові до національних джерел, у пошуках 

нових вражень від чужих культур утворюється нова полістилістика, новий 

естетико-культурний синтез. Конгломерат естетики, мікс-стилів, синтезійного 

принципу мислення та світоуявлення проступають у всіх творах автора [63]. 

Складний і яскравий образний універсум творчості Л. Дичко починає 

формуватися ще в дитинстві. Тетяна Гусарчук, описуючи психотип компо-

зитора, вважає, що «<…> “макрокосмізм особистості” заклали ще батьки – 

мати передала своє захоплення образотворчим мистецтвом, а тато сприяв 

вихованню музичних потенцій: саме звідти, з дитинства і назавжди – необорне 

тяжіння Лесі Василівни до краси життя, природи і витворів людського духу 

(архітектура, образотворче мистецтво, художнє слово)» [68, с. 21]. 

Лю Пархоменко зауважує: «Юну Лесю Дичко вирізняв дуалізм захоплень: 

поряд із музикою не менш сильним, майже фаховим виявиться потяг до жи-

вопису, архітектури, а також народно-ужиткового мистецтва: писанкарства, 

мальованок, різьблення, гончарства, особливо орнаментів з археологічних 

пам’яток і народної архітектури. Це значною мірою визначає багатство асоціа-

тивних зв’язків із спорідненими мистецтвами, мальовничість її музичного 

письма, примат кольору, багатство звукової палітри. Власне саме імпресіоніс-
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тичні штрихи ваблять у ранній Фантазії за картинами російських художників, 

сюїті “Веснянки”, вирізняють її манеру симфонічного звукопису» [170, с. 7]. 

Для зростання творчої особистості велике значення мало захоплення й 

опанування різних наук і мистецтв. Країни і народи відкривають композитору 

свої духовні скарби. За її спогадами, пізнання і вивчення художньої творчості, 

індивідуальної манери художників, колориту та особливостей техніки значною 

мірою сформували її світогляд і естетичні смаки. Дитяче колекціонування 

репродукцій картин, наївне замилування стилістикою й колоритом палітри 

художників у більш старшому віці спонукало її відвідувати протягом п’яти 

років лекції в Київському художньому інституті, музеї і художні виставки1. 

«Це не просто зацікавленість різними видами мистецтва, а й прагнення як-

найглибше проникнути в їх образний світ, збагачуючи образну палітру власної 

творчості, засвоєння специфічних виражальних засобів та перетворення їх у 

власній композиторській творчості», – вважає Тетяна Гусарчук [68, с. 29]. 

У своїй творчості Л. Дичко формує комплексну світоглядну модель 

буття в контексті синестезійного творчого мислення. Її бачення художнього 

тексту відбувається одночасно у вимірі літератури, музики й малярства. Серед 

українських митців сучасності саме творчість Л. Дичко найбільш повно репре-

зентує явища мистецького синтезу й дифузії завдяки постійному залученню 

елементів лексики візуальних мистецтв до своїх творів, зорієнтованість на 

«живописність», роботі з літературними образами. Паралелі між формами 

й жанрами музичного мистецтва і різними видами візуальних, пластичних 

мистецтв та архітектури неодноразово відзначали дослідники творчості 

Л. Дичко. Синестезійні особливості її психотипу, чутливість до «світлому-

зики» стають важливими в експериментуванні з кольоровими тональними 

відчуттями, у створенні нових ладо-гармонічних і тембрових поєднань. 

                                                      
1 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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Мистецький універсалізм, філософські узагальнення, політеїзм світо-

гляду утворюють панкультурологічний, макронаціональний рівень творчос-

ті Л. Дичко. В інтерв’ю з Ганною Луніною вона зазначає: «Стародавні укра-

їнські ритуали й звичаї я переосмислюю через аграрно-архаїчні старовинні 

обряди, через єгипетські й грецькі містерії, прадавню трипільську культуру. 

Для того, щоб мати уявлення про те, яка була трипільська культура, я по-

винна мати уявлення про шумерську, вавилонську, сирійську культури, тому 

що всі мною перераховані цивілізації й народності існували в синхронічний 

історичний період. Вивчаючи історію, культуру й мистецтво цих цивіліза-

цій, я роблю проекції на українську культуру, тим самим підкреслюючи її 

індивідуальність. Вивчення культур різних країн дає можливість краще зро-

зуміти свою національну культуру» [131, с. 6]. 

Більшість дослідників творчого доробку Л. Дичко зазначають, що в її 

музичних творах найяскравіше виявляються елементи художньої мови архі-

тектури, живопису, літератури, театру й прикладного мистецтв. «Залучення 

обширних прийомів різних мистецтв, що проектуються на музичний ряд: 

кольорова символіка іконопису, особливості барокового живопису (парсу-

на), мистецтво книжкової геральдики, характерні прийоми літописної пое-

тики (етикетність, канонічність, закони зворотної перспективи, синкретич-

ність), особливості мовної інтонації давньослов’янської мови, її морфологі-

чна поетика, символіка слів <…> Наслідок – кольорова трактовка ладу, 

явище синопсії, створення загального колориту частин, формування їхньої 

структури» [228, с. 128]. 

Мистецтвознавці неодноразово відзначали проявленість архітектурних 

та живописних форм і ліній та елементів архітектоніки у багатьох її творах, 

зокрема: у циклі фортепіанних п’єс «Враження» (як утілення екфразису 

пам’яток старовини східних країн), «Фрески за картинами Катерини Біло-

кур» для скрипки й оргáна, «Іспанські Фрески», «Французькі Фрески», «Ме-

таморфози», «Пастелі» тощо. Часто трапляються паралелізми народних де-
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коративно-прикладних елементів і фольклорних інтонацій, які становлять 

основу музичної мови композиторки: «Леся Василівна посвячена в таїни ор-

наментики як етнограф, але цікавить її відтворення символів музичними за-

собами. У цьому аспекті красномовно репрезентуються цикли “Українські 

писанки” (сім поліфонічних варіацій для фортепіано) та “Партита для флей-

ти соло”, де панує графіка, а композиційна будова читається як магічний 

пан-код, втім орнаментальність виявиться характерною ознакою і багатьох 

хорових творів» [170, с. 7]. 

О. Письменна відзначає стирання міжжанрових і міжмистецьких від-

мінностей у творах різних жанрів, у яких взаємодіють принципи музичної 

драматургії та обрядової містерії, поєднуються полімодальні чинники архі-

тектури і музики [див. 181; 182]. Г. Луніна стверджує: «Синестезія сприй-

няття життєвих феноменів у випадку з Дичко має й інші прояви – через де-

коративну звукозображальність, тяжіння до театралізації образів і візуальної 

фантазійності музики. На межі гри між реальністю й віртуальною мандрів-

кою в глибини власного суб’єктивного світу свідомості й підсвідомості 

«проступає» або лірико-епічний, або імпресіоністично-пейзажний, або екс-

пресивно-фольклоризований її музичний етос» [129, с. 42]. 

Найбільше асоціацій викликає співвідношення музичних і художньо-

візуальних явищ у її творчості. Таке наближення до живописних першоджерел 

дає підстави називати Л. Дичко «український музичний Куїнджі» [129, с. 43]. 

Олена Зінькевич, аналізуючи квартет Лесі Дичко, вказує на зв’язок її 

музики з живописом і його техніками, на асоціації з аквареллю, мозаїкою 

[87]. Цю думку підтримує і Микола Гордійчук, зауважуючи підкреслену ви-

довищність, зримість, театральність в різних жанрах мистецтва, барвистість, 

сприймаючи окремі мистецькі засоби як своєрідні гами кольорів у фортепі-

анних варіаціях «Писанки» [55, с. 34]. Часто певні ефекти створюються за-

собами інших мистецтв: Наталія Степаненко звертає увагу на «ефект теат-

ральності» в кантаті «У Києві зорі», якого досягнуто різними засобами на-
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родно-декоративного мистецтва й живопису [див. 228]; про музичний живо-

пис в ораторії «І нарекоша ім’я Київ» пише Алла Терещенко: «Ораторія 

вражає яскравістю, майже зримою конкретністю характерів» [236, с. 67]. 

Певні аналогії виникають і між архітектурними формами і музичним 

змістом творів Л. Дичко. Вона згадує лекції професора Миколи Тищенка в 

Художньому інституті, які сформували в неї розуміння асоціативних 

зв’язків – архітектури й музики: ці два мистецтва ґрунтуються на тотожних 

архітектонічних засадах, тому часто музичний твір постає перед Л. Дичко як 

модель архітектурної споруди. Композитор надає частинам твору візуально-

конструктивних ознак, які викликають у слухачів архітектурні, просторові 

алюзії, застосовує конструктивний прийом контрасту, особливо на межах 

форми. Фактурні прийоми поліскладовості, порівняння поліфонічного і го-

мофонно-гармонічного способів викладу утворюють просторові аналогії з 

архітектурними блоками, розміщеними по горизонталі і вертикалі. Звернен-

ня до живописних і архітектурних описів (екфразисів) і семантики виража-

льних засобів цих видів мистецтв зумовлює нові якості музичного тексту: 

пластичність, рельєфність, графічність. 

Дослідники наголошують на особливій поетичності музичної мови 

композиторки: «Слово <…> і змістовна скріпа, й фонічна барва, й інструме-

нтальний тембр, і живий канал-артерія, по якому протікає енергія каноніч-

ного літургійного християнського або поетичного обрядово-фольклорного 

Слова-Логосу» [129, с. 43]. Спорідненість і метафоричність музичних та по-

етичних елементів у творчості композиторки досліджує Наталія Степаненко, 

вона однією з перших зацікавилась кольоровою семантикою її творів: «Му-

зичні образи можуть втілитися у візуально конкретні, а візуальні – допома-

гають їй глибше проникнути в сутність музичних станів, як це вийшло, до 

речі, з “П’ятьма фантазіями за картинами російських художників”. Однак, 

вона, лише за допомогою творчої уяви й внутрішньої концентрації легко 

може “побачити” місцевість, храм, архітектурну споруду в будь-якій точці 
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земної кулі. І найчастіше результат такої віртуально-творчої мандрівки – 

народження нового твору» [229, с. 14]. 

2.4 Семантика кольору у творчості Лесі Дичко 

Кольорова семантика тональностей була притаманна вже першим опу-

сам Лесі Дичко. Коли вона звернулась до творів живопису, зацікавилась до-

лею художників («Фантазії на теми картин російських художників», «Мета-

морфози» (балет, присвячений творчості Катерини Білокур), симфонічні 

фрески «Джерело» («Моя Україна») за картинами сучасних українських ху-

дожників-академіків НАМУ тощо), тоді повною мірою виявились синестезія 

та її особливий випадок – «синопсія», або «кольоровий слух». Індивідуальна 

система семантики тональностей пов’язана передусім з особистісним 

сприйняттям і філософським світоглядом композиторки, з її розумінням 

буття, втіленням «божественного» начала у світових релігіях: християнство 

(«Літургія», «Різдвяне дійство»), індуїзм (езотерика ораторії «Індія-

Лакшмі»), буддизм і конфуціанство (цикли на слова китайських і японських 

поетів), язичництво (кантати й опера «Золотослов»). 

Синестезія Л. Дичко детермінована українськими архаїчними традиці-

ями, проявленими в візуальних мистецтвах. У декоративно-прикладному 

жанрі особливо яскраво втілений національний колорит, зокрема у виши-

ванці, ткацтві, витинанках, плетінні ґердану, писанкарстві, декоративних 

розписах посуду, побутових предметів, стін будівель. Саме тут склалися 

усталені семантичні форми і фігури, співвідношення кольорів. Під впливом 

християнства певні язичницькі символи змінили свої властивості, що особ-

ливо помітно в іконографії [див. 161]. 

Український колорит має багаторівневу символіку [див. 67]. Охарак-

теризуємо основні барви, найбільш поширені в народному мистецтві, роз-

глянемо вияв їх семантики у творах Л. Дичко. Так, одним з часто вживаних і 
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найбільш багатозначних кольорів вважають червоний. У слов’янських мо-

вах він означає «красивий», «гарний» (красне сонце, червона калина – сим-

вол дівочої краси), символізує кохання, родинні зв’язки, сподівання на щас-

тя молодих. Цей колір пов’язували також з енергією, кров’ю, здоров’ям, во-

гнем, з активним чоловічим началом і репродуктивною функцією, тому його 

так багато на юнацьких і весільних чоловічих сорочках, рушниках. Червона 

барва поєднувала оберегову (мамина любов) і магічну функції (захист від 

чар – великодні крашанки, червоні нитки та жіночі намиста; червоне зілля 

використовувалось в любовній магії). Пізніше червоний колір став втілен-

ням героїзму воїнів, які пролили свою кров за рідну землю (червоні маки на 

вишиванках). У християнські часи символи писанки і крашанки виражали 

божественну жертву і воскресіння; на іконах переважала, прикрашаючи їх, 

вогняна святковість червоного кольору. 

Антиподом червоного вважають синій – символ води і спокою, уособ-

лення жіночої стихії. Крім того, синя барва втілювала небеса і морську сти-

хію. Часом синій колір виражав стриманість, а в християнстві вишивку си-

нього кольору використовували під час посту. 

Одвічний антагонізм життя і смерті в національному мистецтві символі-

зували білий і чорний. Білий – колір життя, невинності, дівочої чесноти, прав-

ди, істини й радості. Його чистота й незаплямованість втілювали душевне і 

фізичне здоров’я, денне і божественне світло (Білобог), а з прийняттям нової 

віри – Бога Отця, ангелів і праведників. Водночас, слов’яни часто одягали в 

цей колір своїх померлих. Значень чорного кольору надзвичайно багато – це 

колір землі, який означає родючість і багатство, працьовитість і благополуччя. 

Подібний до нього й коричневий колір. Чорна барва є на святковому вбранні 

і рушниках. Одяг такого кольору носили старші люди, він символізував муд-

рість, знання таїни буття. Зречення, відхід від мирського життя, прагнення 

наблизитись до Бога, продовжити буття після смерті означає чорний колір у 

християнській традиції (колір вбрання монахів). Інше його розуміння – уособ-



87 

лення темряви, ночі, зла, смерті і трауру, Чорнобога. Поєднання чорного і 

білого у вишивках і на писанках характерні для поховальних ритуалів наших 

предків. Жовтий – символ сонця, його світла, колір зрілого колосся і листя, 

у народних вишивках він означає багатство, радість, мудрість. У християн 

він виражає святковий, радісний настрій, прикрашає куполи церков, вбрання 

святих, часто уособлює Богородицю. Зелений колір символізує природу, весну, 

втілює незрілість, юність. У давніх слов’ян він означає зміну пір року, а від-

повідно, – вічність буття, величний образ Світового дерева [233]. 

Л. Дичко добре знає семантику українського декоративного мистецтва 

з етнографічних і фольклорних джерел, в яких безпосередньо використову-

ються ці елементи. Вона переосмислює ритуали, звичаї, українську символі-

ку, зокрема й кольорову, додаючи до асоціативно-характеристичного ряду 

«природне» відчуття: тобто, тональні барви часто набувають додаткових 

конкретно-образних асоціацій, пов’язаних з певною порою року або часом 

доби. Її кольорове мислення впливає на тональну драматургію твору, ладові 

комбінації, фонетику, колористичне оркестрування тощо: «Гострота кольо-

рового відчуття найбільше проявляється на стиках частин <…> яскрава кон-

трастність яких і доводить думку про свідоме індивідуальне кольорове про-

читання Лесею Дичко кожної з них» [168, с. 3]. 

Композиторка вказує на типові семантичні комплекси, які можна ви-

явити в межах всієї творчості. Тобто однакову тональність Л. Дичко обирає 

для втілення конкретних наскрізних тематичних комплексів, образів, емо-

ційних станів, драматичних ситуацій. Працюючи над певним творчим заду-

мом, вона, на основі своїх колірних імпульсів, шукає музичну інтерпретацію 

змісту, програму твору, філософсько-естетичні ідеї. Послідовне втілення й 

підпорядкування композиції кожного нового задуму певним тональним сфе-

рам підкреслює переважання синестезійно-семантичних комплексів у твор-

чому сприйнятті авторки. Відповідно, семантичне розуміння тональностей, 

їх синестезійне втілення формує творче кредо Л. Дичко, виражаючи особли-



88 

вість її композиторського стилю. Архітектоніка творів композитора реалізу-

ється завдяки кольоровому баченню тональності, що в такому трактуванні, 

стає одним з найважливіших джерел втілення художнього образу, своєрід-

ним путівником для інтерпретації емоційного підтексту музичного матеріа-

лу виконавцем (таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2. 

Кольорові асоціації тональностей Лесі Дичко2 

Тональність Леся Дичко 
C-dur / a-moll білий 

Des-dur 
багата на різні відтінки, символізує буяння всього живого 
або колір вогню 

Сis-dur / ais-moll 
виблискуюча, божественне начало, тональність кольору 
вогню 

D-dur / h-moll 
синій просторовий колір, витончено-блакитний, символ – 
вода; мінор – туманний 

E-dur / cis-moll яскраво-зелений, травневий 
Fis-dur / dis-moll золотистий, символізує гаряче сонце 

F-dur / d-moll 
земна тональність (часом має коричневий або зелений 
відтінки), іноді бірюзовий. 

Ges-dur 
синтезуюча тональність, символ – чорнозем, земля, при-
рода, радість 

g-moll коричневий, завуальований, плаский 
Аs-dur / forte-moll тональність смарагдової свіжості 

A-dur / fis-moll 
глибоко-синій (іноді набуває зеленого відтінку) ; мінор – 
темний, до чорноти 

H-dur / gis-moll оранжево-жовтий, золото 
b-moll найтемніша, сутінкова.  

Аналізуючи «кольорове бачення» тональностей Л. Дичко, зазначимо, 

що воно не збігається з тим, яке мали інші композитори-синестети (окрім 

трактування тональності C-dur, яку Л. Дичко і М. Римський-Корсаков ба-

чать у білих тонах): якщо у О. Скрябіна і М. Римського-Корсакова хід по 

квінтовому колу спрямований від «теплих» кольорів (жовтого, оранжевого 

червоного) до «холодних» (зеленого, синього і фіолетового), то у Л. Дичко 

                                                      
2 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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навпаки – послідовність тональностей квінтового кола відповідає традицій-

ній таблиці кольорів, тільки в зворотному порядку. 

Розглянемо семантичні значення певних тональностей, яким композитор 

надає особливої ваги. Такою є Des-dur – тональний центр багатьох творів, її 

улюблена тональність, яка символізує буяння всього живого, втілює ідею 

універсалізму, поєднує в собі різні барви і їх відтінки. Неодноразово тональ-

ність постає кульмінацією семантичної лінії розвитку твору, набуваючи зна-

чення урочистого, величного звучання (епізоди «дзвоновості» в «Різдвяному 

дійстві», святкові кульмінації в ораторії «І нарекоша ім’я Київ» та інших). 

В естетиці Л. Дичко природні стихії і явища паралельні відчуттям лю-

дини. Вона ніби звертається до архаїчних рівнів підсвідомого, коли людство 

відчувало пульс і дихання природи й космосу. Таку синергійну установку в 

її творчості відзначають багато дослідників, наголошуючи на актуальності 

для неї образів колообігу природних явищ, просторово-пейзажних картин, 

зокрема у хорових творах. Так, головними є образи сонця, світла, ранку, весни, 

втілені у «Сонячному колі», «Сонці» (друга частина «Енгармонійного»), 

«Сонячному струмі» (друга частина диптиха на слова японських поетів), 

у «Ранку» (перша частина «Пастелі»), кантаті «Весна» тощо. Не випадково в 

них переважає характерна символіка образного ряду («природа», «вода», 

«зелень»), збігаючись з тонально-семантичними значеннями: А-dur – глибо-

ко-синій, h-moll – витончено-блакитний, Е-dur – яскраво-зелений, Fis-dur – 

символ гарячого сонця. 

Особливе образно-семантичне значеннями мають у Л. Дичко дієзні 

тональності, вони втілюють особливий колорит, сповнений яскравості, ме-

рехтіння, світла і блиску, чим більша кількість ключових знаків, тим колір 

стає теплішим і яскравішим, а тональності з одним-трьома знаками перева-

жно мають холодні відтінки. Наталія Степаненко, аналізуючи вербально-

символічні тексти та їх семантичне тональне втілення в ораторії «І нарекоша 

ім’я Київ», зазначає: «Створенню образно-кольорового ряду частини також 
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послужив поетичний текст, з якого Леся Дичко виділила фрагмент з най-

більш “яскравими” словами: “У него же града суть Златая врата <…> И ук-

раси ю златом, златом и сребром и сосудь церковними <…>”. Світлий свят-

ковий колорит повертає слухача до І частини: у VI ч., як і у І ч. – утвер-

дження “світлого” тонального спектру – накладення Cis лідійський – С лі-

дійський. Яскравий, сліпучий колорит – також головний семантичний прий-

ом у створенні образу величного Києва» [227, с. 50]. 

Таких складних характеристик надає Л. Дичко й іншим дієзним тона-

льностям: Cis – тональність кольору вогню, Fis – золотиста, яскрава тональ-

ність гарячого сонця, As – тональність смарагдової свіжості, мерехтливо-

граючого ефекту, Н – жовтогаряча, оранжева. Бемольні тональності у спект-

рі, менш насичені і яскраві, часто втілюють драматичні або трагічні образи. 

Мінорні тональності за семантикою близькі до мажорних, проте завжди на-

бувають більш темного відтінку, тьмяного колориту. Важливу роль часто 

відіграє колір тональності C-dur у значенні «білий», «світлий», «легкий» 

тощо. Його часто трактують як «нульову» тональність, з якої все починаєть-

ся, як символ першооснови буття (наприклад, в опері «Золотослов» в № 2 – 

картині створення світу, дія розпочинається саме з C-dur). 

Л. Дичко відзначає, що в її творах, зокрема в оперному жанрі, певний 

комплекс тональностей може видозмінюватись залежно від сценічного роз-

витку: наприклад, «синя тональність» А-dur, яка часто є символом «небесно-

го», «Божественного», «одухотвореного», в опері «Золотослов» (розділ 

«Плач») набуває нового значення – «синій до чорноти», тобто попередня 

символіка нівелюється, натомість актуалізується новий семантичний пласт. 

Тональність d-moll – в опері «Різдвяне дійство» набуває нового значення за-

вдяки перенесенню акценту на драматичну образність, яка втілює страж-

дання матерів, Рахилі, колискові, колядки тощо. 

Випробувана семантика створює ефект особливої синестезійної «інтер-

текстуальності», яка перетворює всю творчість Л. Дичко на цілісний образ-
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но-семантичний простір, сповнений «кольорових» символів («гіпертекст»). 

Аналізуючи семантику тональностей, їх драматургію, відзначимо, що в тво-

рчості Л. Дичко поєднуються традиційна семантика кольорів та її індиві-

дуальне тлумачення. Серед нетипових композиторських трактувань назвемо 

такі: сприйняття дієзних тональностей з великою кількістю знаків як ком-

плексних, багатозначних і найбільш кульмінаційно значущих тональностей; 

особливе трактування тональності Des-dur як найбільш урочистої, вагомої, 

яка охоплює і передає багатовимірність і універсалізм мислення композито-

рки; особливе сприйняття сонористичних елементів і гармонічних комплек-

сів як «полікольорових» утворень, що набувають особливого образно-

візуального втілення. 

На вибір тональних побудов, безперечно, впливає тяжіння композито-

рки до улюбленої образної сфери: поетизація образів природи, архаїчних 

вірувань і обрядів, відчуття всесвітньої гармонії, єднання людини і Бога. Це 

сприяє утворенню особливих тональних структур (поліладовість, тяжіння до 

народних, вузькоамбітусних ладів) гармонічні й сонорні комплекси (класте-

ри, акорди нетерцієвої будови), які набувають особливого авторського вті-

лення завдяки екстраполяції принципів синестезії і кольорового мислення на 

музичний текст. Тональність у музичній мові Л. Дичко набуває нових вимі-

рів і значень, стає елементом в ієрархії синтезованого мислення, у якому 

провідним є синестезійність сприйняття. Тому тональний план твору гнучко 

реагує на вербальні і змістові чинники, сценічні ситуації й візуально-

просторові ефекти. Часто тональність постає однією із складових образно-

стилістичного, ідейно-змістового планів музичного твору. 

Синестезійні явища пов’язують різні характеристики музичних і візу-

альних елементів та кольорової палітри. Л. Дичко використовує синестетич-

ні характеристики певних гармонічних комплексів: кластери – «виблиску-

ють та мигкотять», поліакордові нашарування – «переливаються»; особли-

вого метафоричного значення набувають тембральні барви: гобой асоцію-
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ється з прохолодою, блакитним кольором і тональністю D-dur, а флейта – 

з теплом, природою, весною, зеленню. 

Ладо-гармонічні особливості творів Л. Дичко зумовлені специфічною 

«живописністю», зокрема сонорно-колористичними можливостями гармонії. 

Яскравість і виблискування різних гармонічних комплексів, сповнених пев-

ної семантики (наприклад, кластери), поліладові й політональні накладання 

часто нівелюють загальний тональний план, приховують типові тяжіння до 

устоїв, акцентують увагу слухача на фонічних і колористичних параметрах 

звучання. Утворюється багатовимірна тональна «палітра», у якій застосова-

но різні «мазки»-тональності, вони збагачують загальний колорит різними 

відтінками і гармонічно-сонористичними звучностями. Такий ефект «уні-

версальності» тонального спектру створюють поліпластові накладання яск-

равих тематичних блоків і фонових гармонічних, сонористичних комплек-

сів. Оксана Тиха зазначає: «Яскравим прикладом прояву барвистості бага-

тошарової фактури з тенденцією до тональної автономізації пластів є фраг-

мент із третьої частини “Фресок для скрипки і оргáна” Л. Дичко. Так, у 

тт. 233–240 поєднуються водночас дві тональності, що перебувають у півто-

новому співвідношенні, абсолютно різні з точки зору кольорового сприй-

няття композитора (як “вогонь” і “вода”), – Des-dur і D-dur. З’являючись на-

прикінці третьої частини, перед кодою всього на 10 тактів, ця політональна 

структура не сприймається як дисонасна, суперечлива або несумісна, навпа-

ки, посилюється мажорний нахил, змішуються “теплі” і “холодні” фарби, 

звучання набуває апофеозної величності» [237, с. 5]. 

Таким чином, у творчості Л. Дичко виявляємо кілька синестезійних 

(синопсійних) рівнів оперування тональними структурами та їх змістовим 

навантаженням, які взаємопроникають, перебуваючи в синтезі: 

– філософсько-естетичний (трактування тональностей як узагальнюю-

чих символів, утілення «божественного» начала тощо); 
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– символічний («синій» A-dur як символ неба; блакитний D-dur – уті-

лення води); 

– емоційно-експресивний (яскраво-вражаюча A-dur, виблискуюча 

H-dur тощо); 

– драматургічно-композиційний (головна тональність, яка набуває 

значення лейттональності, часто супроводжує проведення лейтмотивів, це-

ментує загальну композицію). 

2.5 Синестезія як головний чинник екстраполяції візуальних 

образів у музичні твори Лесі Дичко 

Л. Дичко досягає цікавих, оригінальних творчих результатів на рівні 

філософського узагальнення історично-стильових, архаїчно-обрядових, індиві-

дуально-образних систем, які стають засобом самопізнання, національного 

самоусвідомлення. Розглядаючи творчий психотип, особливу увагу звертаємо 

на явище синопсії як характерну ознаку її творчої самоідентифікації. При цьо-

му відбувається взаємодія зорових і слухових модусів у процесах сприйняття і 

творчого мислення. Велике значення у формуванні творчого сприйняття 

Л. Дичко мала мистецтвознавча освіта, здобута у класах Миколи Тищенка, 

Петра Говді, Лади (Людмили) Міляєвої, Юрія Асєєва. Пізніше композиторка 

більше двадцяти років викладала курс історії музики в Київському худож-

ньому інституті (тепер – Національна академія образотворчого мистецтва і 

архітектури), що безперечно мало вплив на її мистецькі вподобання. 

Протягом 60–70-х років ХХ століття відбувалося становлення світо-

глядних позицій композиторки. У цей час формувалось інтелектуалізоване 

бачення музичної ідеї, у програмних творах наголошувалось на візуалізації, 

декоративності, картинності образного змісту, на їх театралізованому вті-

ленні. Універсалізм філософських поглядів, багата мистецька ерудиція та 

уява, фантазія й емоційність дали змогу композиторці вільно моделювати 
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різномодальні елементи у своїх творчих експериментах. З цього приводу 

Л. Дичко так висловлювалась в одному із інтерв’ю: «Будинки відразу уяв-

ляю в певній музичній формі. А будь-який музичний образ, навпаки, – у ви-

гляді кольорового архітектурного зображення» [129, с. 43]. Аналізуючи іма-

нентні ознаки свого композиторського стилю, вона відзначила: «<…> Маю 

бачення музичних образів у колірному й архітектурному переосмисленні, а 

саме: всі свої твори та опуси інших композиторів бачу в кольоровому різно-

барв’ї і як архітектурний макет» [131, с. 6]. Живописність, схильність до ві-

зуалізації, зображальності, картинності, до втілення в музичних творах еле-

ментів різних видів мистецтв, їх технічних прийомів і виражальних засобів, 

численні приклади екфразису в різних аспектах відзначали в її творчості 

Любов Серганюк [208], Богдан Сюта [231], Наталія Степаненко [228], Окса-

на Фрайт [248], Юлія Мостова [149]. Розглянемо явища синестезії й синопсії 

як своєрідні характеристики творчого мислення Л. Дичко, зокрема візуальні 

аспекти, символічну систему її художнього словника, завдяки яким вона під-

носиться до рівня філософського узагальнення. Застосовуючи виражальні 

засоби різних видів мистецтв, композитор створює новий, концентрований 

зміст, який являє собою інтертекстуальність. Л. Дичко свідомо вдається до 

синтезу музики й живопису, особливості її музичних творів породжені по-

єднанням музичних і візуальних виражальних засобів, завдяки чому ство-

рюються прямі паралелі й аналогії між мистецтвами: композиція в живописі 

та архітектоніка в музиці, мелодія та лінія, колорит – тембр і тональність, 

ритм у живописі і ритм у музиці. Однак, аналізуючи творчість композиторки 

в контексті синестезійних метафор, слід уникати прямолінійних аналогій, 

адже сучасний митець, абстрагуючись від класичних канонів і традиційних 

уявлень про форму й виражальні засоби, цілком своєрідно інтерпретує їх. 

Візуально-просторова синестезія зумовлює трансформацію й метафо-

ричне розуміння окремих зорових прийомів. Намагаючись втілити їх музич-

ними засобами, Л. Дичко вдається до аналогій, щоб втілити візуальний об-
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раз. Так, просторовість, перспективу картин, зміну планів вона передає, за-

стосовуючи насиченість, розрідженість, інтенсивність і прозорість гармоніч-

но-тембральних барв, музичного колориту, зміну і контраст фактурних пла-

стів, поліфонічних і акордово-гармонічних планів, зокрема в хорових творах 

(у «Фресках», хорових операх тощо). Контур малюнка змальовує контур ме-

лодії, графіка ліній окреслюється різноманітними фактурно-гармонічними 

прийомами. Особливості колориту передаються тембрально-гармонічними 

засобами: певними технічними прийомами гри на інструментах (фортепіано, 

органі, флейті), використанням хору як оркестрової барви тощо. 

У «Фресках за картинами Катерини Білокур» особливої ваги набуває 

екстраполяція кольорової палітри художниці як метафоричне втілення її ба-

гатого внутрішнього світу. Композитор досягає цього завдяки колориту та 

варіюванню фактурно-динамічних і гармонічно-тембрових засобів: насичені 

й концентровані пласти порівнюються з майже прозорими; опуклі, багато-

звучні гармонії – з «повітряними інтервалами»; динамічно підкреслені лі-

нії – зі звучанням на ррр тощо. Ті ж засоби, але цілком індивідуально, роз-

кривають зміст вокального циклу «Пастелі» за поезією Павла Тичини. Леся 

Дичко надає оригінальної семантики кожній із частин, змінюючи в кожній 

темпово-динамічні, тембрально-регістрові і фактурно-гармонічні прийоми. 

Дослідники синестезії відзначають паралелізм музичного ритму і ритму, 

який насичує картини, причому в живописі він створюється чергуванням 

колірних кластерів, а у графіці – чергуванням і повторюваністю ліній, фігур, 

форм. Леся Дичко застосовує метро-ритмічну пульсацію для створення по-

вторюваності або варіативності структури, ритмічні формули – для ство-

рення рельєфу, цементування усієї структури. Цього разу «ритм» є інструмен-

том відтворення декоративної орнаментики, розписів, з їх повторами окремих 

елементів, симетрією – саме ця ознака досягається завдяки повторюваності 

окремих ритмів. Роксолана Гавалюк зазначає: «Ритмічність окремих елемен-

тів – украй важливий чинник у композиціях, пов’язаних з орнаментальністю, 
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притаманною засобам художньо-декоративного розпису чи ткацтва (як, на-

приклад, варіаційний цикл “Писанки”, Партита для флейти соло чи п’єса 

“Килимок”), де повторність схематичних символьних багатозначних елементів 

набуває рівня архітектоніки, драматургії та семантики» [35, с. 220]. 

У музичних творах Л. Дичко втілено візуальні форми, геометричні фі-

гури. Метафоричного значення надає їм Л. Серганюк, вказуючи на символі-

чне втілення «кола» в композиційній структурі опери «Золотослов»: «Спе-

цифічний розвиток початкових мотивів та ситуацій, що відбувається за за-

конами варіантного повторення і укрупнення, у поєднанні з прийомами ро-

зширення образно-просторових кіл, створюють ознаки композиції сферич-

ного типу. Виразною ілюстрацією цього є використання різних варіантів 

“центру” сюжетно-ситуативного, зміна яких створює ефект постійної напру-

ги. Внаслідок цього, сюжетне розгортання викликає аналогії зі спіраллю, а 

розвиток вихідної теми позначений процесуальністю. Завдяки цьому компо-

зиторка досягає значного результату: концентричні образно-просторові кола 

замкнуті, але місце “суми” подій набуло містеріального значення – “весь 

світ”» [213, с. 132]. 

У фортепіанному варіаційному циклі «Писанки» Роксолана Гавалюк 

виявляє ритмічні повтори, які на композиційному рівні формують спіралі 

(загальна форма циклу), еліпси (виклад теми), кола (тема та кода), геометри-

чні симетрії (третя і п’ята варіації) [див. 35]. Символізм кола, нерозривного 

колообігу у природі відчутний в архітектоніці хорових творів «Сонячне ко-

ло» та «Пори року», «Фресках за картинами Катерини Білокур». 

Досліджуючи різні рівні синтезу й аспекти синестезії в композитор-

ській творчості, А. Чібалашвілі виділяє: концептуальний синтез – створення 

нового взаємопроникнення різних елементів (наприклад, аудіо-відео інста-

ляції, тощо); взаємодія мистецтв на рівні програмності – рівноправна взає-

модія різних модусів; синтез-взаємопроникнення в одному творі [див. 262]. 

Екстраполюючи методологічні засади цієї теорії на творчість Л. Дичко, за-
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значимо, що в її творах відбувається взаємодія мистецтв завдяки їх вільному 

взаємопроникненню, адже часто візуальні чинники створюють певні перед-

умови, які композиторка втілює музичними засобами. Розглянемо основні 

моделі такого синтезу. 

Зазначимо, що даючи інтерв’ю, Л. Дичко говорила про свою творчість 

в контексті інтертекстуальності: «Я багато читаю і думаю, коли пишу свої 

твори. Надихаюсь природою, надихаюсь мистецтвом, надихаюсь мандрами. 

Кожне місце, де я побувала, особливе і лишається в пам’яті, бо коли я десь 

буваю, я його ніби чую, а потім той спогад ніби звучить в мені»3. Феноме-

нальне синестезійне сприйняття насичує творчість Л. Дичко особливим змі-

стом, створює неповторне метафоричне звучання кожної композиції. Вона 

зазначає, що її твори пронизують алюзії до образотворчого мистецтва, архі-

тектури, театру: «Втілюючи музикою живописні картини, фрески, замки, 

ікони, я уявляю їх образність, їх колорит, їх особливі форми, рельєф, прос-

торовість, для мене кожна з них звучить. А тоді той музичний образ я вті-

люю на нотному папері»4. 

Риси образотворчого мистецтва композиторка втілює в музиці таким 

чином: фресковість втілюється в монументальності форми і фактури, об’ємі 

звучання, у тембровій і динамічній контрастності; орнаментальність – у рит-

мічному остинато, чіткості мелодичного малюнка; рельєфність – у контраст-

ності пластів і планів тощо. 

Художній образ та ідею твору, втілені через сінестезійний підтекст, ми 

можемо розкрити та проаналізувати через безпосередню комунікацію з ком-

позитором. У Лесі Дичко можна прослідкувати імплементацію таких рівнів і 

видів синестезії : 

– звернення до конкретних живописних творів, їх переосмислення засо-

бами музичного мистецтва («Фантазія на теми картин російських живопис-

                                                      
3 З інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
4 Там само. 
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ців», «Фрески за роботами Катерини Білокур», симфонічні фрески «Джере-

ло» («Моя Україна») тощо); 

– застосування технік і прийомів живопису, їх трансформування в му-

зичних жанрах («Фрески»); 

– полімодальне перевтілення виражальних засобів різних видів мис-

тецтв («Фрески» як екстраполяція живопису, «Замки Луари», «Дзвони Ара-

гону» – архітектури, варіації «Писанки» – декоративно-прикладного мисте-

цтва, використання елементів іконографії в «Різдвяному дійстві» та ораторії 

«І нарекоша ім’я Київ»); 

– втілення виражальних засобів візуальних мистецтв у музичній мові 

(просторовість, монументальність, графічність, рельєфність, глибина); 

– утілення національного стилю шляхом екстраполяції візуальної кар-

тинності і звукозображальності в музиці (ораторія «Індія-Лакшмі», твори на 

слова японських поетів, «Дзвони Арагону», «Різдвяне дійство», «Золотослов»). 

Узагальнюючи види візуально-синестезійних явищ, зазначимо, що 

універсалізм, філософічність світогляду Л. Дичко виявляються на різних рі-

внях її творчого мислення. Синестезійне сприйняття визначило особливості 

її музичного стилю. Вона неодноразово зверталась до алюзій за творами об-

разотворчого мистецтва, відтворюючи елементи живопису в таких компози-

ціях як: ранній цикл «П’ять фантазій за картинами російських художників» 

для хору й симфонічного оркестру (1962), «Пастелі» на слова Павла Тичини 

для мецо-сопрано та фортепіано (1967), «Лісові далі» для мішаного хору 

(1972), «Зелене Євангеліє» (або «Привітання життя») для сопрано, баса та 

камерного оркестру на вірші Богдана-Ігоря Антонича (1972), П’ять прелю-

дій у стилі «шань-шуй» на вірші японських поетів для жіночого хору (1989), 

вокальний цикл «Пейзажі» для сопрано й камерного оркестру (1990), цикли 

«Фресок» («Закарпатські фрески» для оргáна (1986), «Фрески за картинами 

Катерини Білокур» у двох зошитах для скрипки та оргáна (1986), «Карпат-

ські фрески» для фортепіано (1993), «Французькі фрески» для читця, міша-
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ного хору, квартету духових, оргáна та ударних (1995), «Іспанські фрески» 

для хору та ударних (1996–1999), «Швейцарські фрески» для двох читців, 

мішаного хору, оргáна й ударних (2002), симфонічні фрески «Джерело» 

(«Моя Україна») за картинами сучасних українських художників-академіків 

НАМУ в шести картинах (Андрія Чебикіна, Василя Гуріна, Віри Кулеби-

Баринової, Олександри Дубовик, Володимира Прядки, Миколи Стороженка) 

(2013–2014), створені до 25-річчя Академії. 

Жанр фрески в останні десятиліття привертає увагу багатьох митців – 

Богдани Фільц, Леоніда Грабовського, Валентина Бібіка, зазнаючи прямої 

екстраполяції живописної техніки в музичне мистецтво. Представлений він і 

у творчості Л. Дичко, часто перетинаючись з жанром хорового концерту. 

У всіх фресках композиторки яскраво проявляються принципи міжвидового 

синтезу: відбувається екстраполяція символіки живописної техніки та її 

прийомів у музичний текст, утворюючи нову інтертекстуальну модель. Мо-

нументальність, об’ємність, яскраву образність фрески композиторка втілює 

в музиці щільністю й насиченістю фактури, контрастністю звукових пластів, 

відсутністю пауз, ритмічністю й пульсацією музичної тканини. Особливу 

увагу привертають темброво-регістрові компоненти, завдяки яким фреско-

вість – узагальненість, масштабність, епічність, тематичний розмах – вті-

люються за допомогою оргáна і людських голосів. Ці твори мають кілька 

редакцій для різних складів, що свідчить про пошуки оптимального звуко-

вого балансу та ідеального виконавського складу [див. 237]. 

Аналізуючи приклади екфразису у творах Лесі Дичко, звернемо увагу 

на фортепіанний цикл «Алькасар… Дзвони Арагону» (1995). Як наголошує 

Роксолана Гавалюк, у п’ятій частині циклу – Presto. Франсіско Гойя. Серія 

«Капрічос» (танець) – яскраво увиразнена графічність, викликана алюзіями 

до гравюр видатного живописця. Застосовуючи вже апробований прийом, 

композиторка створює психологічний портрет Гойї засобами графіки у рит-

мізованому музичному тексті: «Графічність, притаманна “Капрічос” із цик-
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лу “Алькасар… Дзвони Арагону”, виражається через токатність викладу й 

ударність трактування фортепіанного тембру» [35, с. 220]. 

Ще один випадок екфразису у творчості Лесі Дичко – пейзаж у вокаль-

ному циклі на слова українських поетів «Пейзажі» (1979). Загалом, для неї ду-

же характерне втілення відкритого простору, обріїв горизонту, краси природи, 

пантеїзму, особливо в хорових кантатах «Пори року», «Сонячне коло», хорах 

«Лісові далі», «Сонячний струм», у симфонії «Привітання життя» тощо. 

Жанри народного малярства і декоративно-прикладного мистецтва та-

кож представлені у творчості Л. Дичко: балет «Катерина Білокур» та одно-

йменний цикл фресок; опера «Різдвяне дійство», створена в традиціях на-

родного іконопису; ораторія «І нарекоша ім’я Київ» за текстами літописів 

часів бароко, у якій втілено естетику українського живопису, іконопису, де-

коративного мистецтва і народних орнаментів, книжкової графіки, гераль-

дики тощо; поліфонічні варіації для фортепіано «Писанки» (алюзії до мис-

тецтва писанкарства); оркестрова п’єса «Килимок» (ткацтво). 

У творах Л. Дичко архітектурний екфразис виражений у фортепіанних 

циклах «Замки Луари», «Алькасар… Дзвони Арагону» та в різних редакціях 

«Іспанських фресок», «Французьких фресок». Особливості чужої культури, 

передані засобами візуальних мистецтв, утворюють новий синтез націона-

льного, позанаціонального, візуального, звукового. Кілька її творів можна 

вважати інтермедіальними моделями: «Іспанські», «Швейцарські», «Фран-

цузькі фрески», іспанські твори, написані під враженням від подорожей: ци-

кли «Алькасар… Дзвони Арагону» та «замки Луари», індійська ораторія 

«Індія-Лакшмі», хорові твори а сарреllа в японській стилістиці – «П’ять 

прелюдій в стилі «шань-шуй»» та «Диптих» на тексти Охара Токо та Басьо. 

Інтернаціональний концепт цих творів надає їм особливого колориту, який 

сприймається не як автентичний, а як інтермедіальне семантичне культуро-

логічне поле символів і знаків, у якому співіснують фольклорні мотиви, пое-
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тичні першоджерела, географічні й культурні пам’ятки, картини художників 

різних країн, танцювальні і театральні національні традиції. 

Дослідники наголошують на візуальному контексті просторово-

зорових і кольорових асоціацій, які притаманні сонористичним прийомам у 

творчості Л. Дичко, адже їх фонове звучання в динамічному розвитку не має 

вербальної основи і спирається в нашій уяві на синестезію, коли звучання 

відтворюється візуальними характеристиками («далеке», «широке», «барви-

сте», «тьмяне», тощо). 

Висновки до другого розділу 

У розділі охарактеризовано синестезію і синопсію Лесі Дичко, які 

проявляються як інтермедіальні й синтетичні явища у драматургії, компози-

ції, гармонії, тембровій оркестровці творів. Для дослідження цінний безпо-

середній досвід спілкування з митцем, який дозволяє більше довідатись про 

розуміння і бачення власних текстів, глибше розкрити зміст синестезійних 

уявлень і асоціацій. 

Світогляд Лесі Дичко безпосередньо впливає на її творчий метод. Осно-

ву її композиторського мислення становить синтез часто полімодальних і 

полярних явищ, які визначають нову естетику, філософські узагальнення. 

Серед них – релігійний політеїзм (синтез різних релігійних культів, вірувань, 

обрядів), полінаціональне та полікультурне мислення, синестезія як прояв 

синтезу візуального і звукового сприйняття тощо. Любов Серганюк визначає 

подібні антиномії як синтез протилежностей: «<…> Народних музичних 

джерел і сучасних композиційних прийомів, форм художнього мислення та 

засобів виразності; колективного позачасового характеру народного мистецтва 

та його модерної актуалізації крізь призму особистісного трактування; пізнан-

ня національного менталітету через розкриття сутнісних цінностей інших 

культур; співіснування стихійної емоційності з раціональністю; проектування 
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світоглядних позицій національної архаїки на проблеми суспільства в сього-

денні; макрокосмізму, метаісторизму та ментально притаманної кордоцент-

ричності й суб’єктивної лірики; вияв музичними засобами потенціалу обра-

зотворчих мистецтв, театру, поезії та літератури» [212, с. 194]. Можемо зро-

бити висновок, що синопсія, як специфічний вид синестезії притаманний 

Л. Дичко, проявлена через інтермедіальні та синтетичні «явища» в драмату-

ргії, композиції, гармонії, тембровій оркестровці і т. д. Композиторка засто-

совує індивідуалізовані тональні структури, виведені з її асоціативно-

характеристичних пояснень, семантики і символіки кольорової гами тональ-

ностей. Підсумовуючи, зазначимо: синестезія Лесі Дичко створює неповтор-

ну модель творчого мислення, в основі якої природні, вроджені якості та 

схильність до синопсії (імпліцитна синестезія), сформовані на основі націо-

нальних традицій, суспільно-культурних реалій часу, мистецьких уподобань 

і світогляду з урахуванням особливостей набутого досвіду (експліцитна си-

нестезія). Новий рівень макросинтезу й інтертекстуальності у творчості Лесі 

Дичко став можливим завдяки використанню виражальних засобів, техніч-

них прийомів, форм і жанрових моделей візуальних мистецтв (архітектури, 

живопису, декоративно-прикладного мистецтва тощо), широкому застосу-

ванню екфразису. Усе це створює особливу систему філософського пізнання 

світу, національної самоідентифікації й самоусвідомлення. Синестезійне ро-

зуміння тональності поєднує різні рівні композиції: естетико-філософський, 

міфологічно-трансцендентний, драматургічно-композиційний, а семантика 

тональності коригується в оперному жанрі. У ній поєднуються музичні і по-

замузичні імпульси, що потребує залучення понять і виражальних засобів 

інших видів мистецтв, міждисциплінарного характеру дослідження. 

Позамузичний рівень семантики тональності зумовив вихід в широкий 

позамузичний контекст. В оперному жанрі тональний план зазнає впливу 

таких чинників, як слово, колір, барвистість, видовищність, театральність, 

закономірності оперної драматургії, концепція твору, культурний контекст. 
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Тобто, семантика тональності перебуває на перетині різних систем, тому 

вона охоплює різні пласти смислів, їх ієрархію. Тональність реагує на смис-

лові імпульси слова, сценічної ситуації і залежить від різних етапів сценіч-

ної дії. Вона є суттєвим засобом втілення головної ідеї твору. Так формуєть-

ся смисл тональності: експресивна, колористична, образна, драматургічна, 

ідейна, символічна. Ці смисли взаємопроникають і лише умовно можуть бу-

ти розділені. Тому так поетично І. Сікорська говорить про кольорове бачен-

ня композиторки: «Леся Дичко вимальовує свої хорові картини, змушуючи 

звичні кольори яскравіти безліччю відтінків, створюючи найтонше звукове 

колористичне плетиво. І кожним звуком засвідчує: так могла писати тільки 

українка!» [217, с. 46]. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  33   

ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  ООССООББЛЛИИВВООССТТЕЕЙЙ  

ООППЕЕРРННООЇЇ   ДДРРААММААТТУУРРГГІІЇЇ   ЛЛЕЕССІІ   ДДИИЧЧККОО  ВВ  ККООННТТЕЕККССТТІІ   

ВВІІЗЗУУААЛЛЬЬННОО--ССИИННЕЕССТТЕЕЗЗІІЙЙННООГГОО  ССППРРИИЙЙННЯЯТТТТЯЯ  

3.1 Формування візуально-музичного колориту в хоровій опері 

Оперний доробок Лесі Дичко становить цілком своєрідне явище в су-

часній українській музиці. Один із різновидів цього жанру – «опера-

ораторія» – найповніше відповідає філософсько-естетичним засадам її твор-

чості і являє собою своєрідну модель, у якій відбувається імперсоналізація 

головних героїв (головну роль в драматургії розвитку цілого відіграє партія 

хору). Такими є опери «Золотослов» і «Різдвяне Дійство». Жанрові ознаки 

цих опер визначає синтез полімодальних складових дійства, зберігаючи теат-

ральний синкретизм. 

Опери Л. Дичко мають ще один театральний прообраз – містерію. Жанр 

містерії не раз ставав прототипом нових театральних вистав – від християн-

ських дійств Середньовіччя до експериментів модерного театру у 

ХХ столітті. Містерією композиторка вважає свій оперний театр, вдаючись 

до обрядово-язичницької інтерпретації в опері «Золотослов» та релігійно-

духовної – в опері «Різдвяне дійство». 

Поняття «містеріальність» у значенні «таїнство», «служіння», «спів-

причетність» відроджуючись у наш час, часто з’являється в контексті таких 

напрямів, як неокласицизм і неофольклоризм. Відбувається повернення сак-

рального мистецтва, філософсько-естетичних засад духовної драми; своєю 

чергою, вони збагачуються рисами інших жанрів. Ще у ХІХ ст. Ріхард Ваг-

нер в опері «Парсіфаль» вдався до особливого синтезу оперного жанру й 

містеріальної драми. Над створенням містерії як пасіонарного твору, який 
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вплине на еволюцію всього людства, працював на початку ХХ століття Оле-

ксандр Скрябін. 

Композитори ХХ століття прагнуть реконструювати світ через «нову 

містерію», створити новий філософсько-міфологічний простір засобами куль-

турного діалогу, звертаючись до жанру містеріальної драми як до ідеального 

втілення музичної парадигми минулого. Нового сенсу цьому жанру надав 

Карл Орф, поєднавши сакральні теми із синкретичним дійством, елементами 

хореографії, вистави, опери, ораторії, кантати в таких творах як: «Комедія 

про воскресіння Христа», «Комедія про кінець світу», «Бернауерін», відома 

трилогія «Тріумфи». 

Стилізація жанрів містерії і літургійної драми стає одним із шляхів роз-

витку оперного жанру в XX столітті. Втілення біблійних тем і сюжетів, збе-

реження архетипу містерії здійснюється в «поліжанрових» композиціях, які 

збагачують драматургію розвитку оперного й ораторіального жанрів: «Со-

ломея» Р. Штрауса; «Легенда про Святого Крістофа» В. д’Енді; опери 

«Юдиф», «Жанна Д’Арк на вогнищі», поема-кантата «Танок мертвих» 

А. Онеггера; опера-містерія «Святий Франциск Ассізький», «Три маленькі 

літургії Божественної присутності», ораторія-містерія «Перевтілення Госпо-

да нашого» О. Мессіана; «Містерія святих невинних» А. Барро; опера «Діа-

логи кармеліток» Ф. Пуленка; опера «Гармонія світу» П. Хіндеміта; опера 

«Музика для живих» Г. Канчелі; кантата «Історія доктора Іоганна Фауста» 

А. Шнітке; ораторія «Dies Irae» К. Пендерецького; гепталогія «Світло» 

К. Штокхаузена (вносить ідею «тотального театру»). 

У творчості українських композиторів стилістичного і жанрового онов-

лення зазнають традиційні театралізовані дійства, які відтворюють місте-

ріальні драми – язичницьку обрядовість, вертеп, шкільну драму тощо. Ком-

позитори-шістдесятники вдаються до театральних експериментів неофольк-

лорного характеру: фольк-опера «Коли цвіте папороть» та фольк-балети 

«Ольга» і «Ніч перед Різдвом» Є. Станковича; «Ятранські ігри» І. Шамо; 
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камерні опери «До третіх півнів», «Чумацький шлях» і балети «Задунайські 

жарти», балет-казка «Гей, музики» В. Зубицького; опера-казка «Золоторогий 

олень» О. Костіна тощо. Для опери-містерії характерні такі жанрово-

стильові ознаки: рухливість і варіативність дії, багатофункціональність сце-

нічного простору, об’єднання і перетин кількох ігрових просторів; концент-

рація подій і драматичних ліній, поєднання різних просторово-часових пла-

стів в одній точці; вирішення конфлікту шляхом ритуально-обрядової дії; 

децентралізація сценічного простору. 

Головними принципами містерії О. Клековкін вважає «надособистіс-

ний», «неавторський», «імперсональний» підхід. Тобто містерія відтворює 

не драму особистості, а «ідеальну» ситуацію, «часто з акцентом на пастора-

льність або утопічність сюжету, що реалізується з позиції сприйняття само-

го глядача» [100, с. 246]. Звідси переважання епічно-масових театральних 

сцен, монументальність постановки, що претендує на всеосяжність, універ-

салізм в осягненні буття. У містерії переважають сакральні елементи («гро-

на сакральних символів», за О. Клековкіним) та релігійні символи духовно-

го театру, проте з часом вона стає універсальною категорією, втілюючи дуа-

лістичний всесвіт духовного буття і світської філософії. 

Синергія художнього мислення, синтез різнорідних явищ і видів мис-

тецтв, які характерні для стилю Л. Дичко, надають змогу втілити оригіналь-

ні театрально-музичні задуми. Її опери «Золотослов» і «Різдвяне дійство» 

мають ознаки ораторіальності, провідну роль в них відіграє хор. Однак 

більш органічним для оперної творчості Л. Дичко є містеріальний жанр, 

зважаючи на це, можна цілісно інтерпретувати її хорові опери. Містерія на-

дає можливості універсально осягнути буття. Відтворені в опері язичницькі 

вірування, обрядовість, символіка, внутрішня подієвість, контрастна драма-

тургія та імперсоналізація основних образів зближують її з містерією, яка 

«запрограмована» на яскраву візуалізацію, картинність, синестезійність 
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драматичного плану (середньовічні містерії та сучасний «тотальний театр» 

О. Мессіана й К. Штокгаузена). 

Автор апелює до музично-сценічного жанру опери, яка має ознаки мі-

стеріального театру: у «Золотослові» відтворено синкретизм прадавніх об-

рядів, а в опері «Різдвяне дійство» відроджується ідея сакральної, або місте-

ріальної драми. Головна мета композитора у цих творах – створити універ-

сальне театрально-мистецьке дійство, у якому особлива архітектоніка, дра-

матургія, особливе відчуття часу. 

Л. Дичко звертається до нової жанрової моделі як найбільш адекватної 

для втілення її задуму. Містеріальний тип музичного твору передбачає все-

осяжність у трактуванні авторського задуму. Імперсональність побудови, 

взаємовплив двох хронотопів («часового», «лінеарного», «людського» та 

«позачасового», «вічного», «божественного») надають твору абсолютного, 

світового, «космічного» звучання, а новий музично-театральний інваріант 

опери протидіє руйнуванню класичних канонів жанру. 

Відчуття часу в «Золотослові» зумовлене не послідовністю подій, 

життєвих реалій, а символічною зміною пір року як «часовим механізмом» 

буття. У «Різдвяному дійстві» біблійний сюжет має позачасовий характер. 

Завдяки вічним символам долається лінійне, людське відчуття часу, швид-

коплинності буття. Протиставлення і взаємодія вічного, космічного часу і 

лінійного, людського втілені шляхом зіставлення загальних планів і хорових 

сцен, конкретних персонажів. Універсальність, всеосяжність, просторова 

глибина тематизму підкреслені введенням нової драматургічної лінії, 

пов’язаної з візуально-синестезійними і кольоровими особливостями стиліс-

тики Л. Дичко. Її творчі зацікавлення зумовлені філософським світоглядом, 

який охоплює історичні традиції й національні стилі, міжвидові і полімо-

дальні рецепції. Головним постає «кольорове» бачення партитури, утілення 

семантики барв та алюзій. 
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Фольклорне начало в містеріальному дійстві зумовило синкретизм і 

взаємопроникнення мистецьких засобів, театралізацію, поліжанровий синтез 

(акапельна хорова опера, опера-ораторія, музично-театралізоване дійство, 

культова драма, фольк-опера тощо). Л. Серганюк зазначає: «Прояв нарати-

візму в цьому ключі виявляється на рівні зв’язків з міфоконцептами давньо-

української музично-обрядової культури, що дає підстави для його характе-

ристики як категорії неоміфологізму» [213]. 

Містерія Л. Дичко перебуває на перетині різних традицій і культур, 

минулого і сучасності, перетворюючись на багатовимірний інтермедіальний 

текст. Новий вид оперної вистави вимагає нетрадиційної побудови, додат-

кових складових музичної драматургії, цікавих елементів музичної мови, які 

розширюють уявлення про оперний театр. Візуальність і звукопис, синесте-

зія композиторського мислення і використання різновидів екфразису стали 

засадничими у творчому методі Лесі Дичко. Формуючи свою композитор-

ську манеру, вона залучала засоби різних видів мистецтв і різних стилів, ви-

вчала особливості кольорів, їх поєднання, трактування кольорової палітри та 

її духовне значення в різних культурах. Зокрема, працюючи з індійською 

тематикою («Індія-Лакшмі»), вона вивчає езотеричні техніки, осягає духов-

но-містичні джерела східних окультних наук та вірувань. У творах, 

пов’язаних з християнською іконографічною традицією («І нарекоша ім’я 

Київ»), композиторка звертається до канонів ранньохристиянського живо-

пису, вивчає традиції барокового портрету й мініатюри, символіку й мета-

форичні значення кольорів, просторового розміщення фігур, перспективи. 

Багато в чому ці ідеї вплинули на вироблення її семантично-кольорової 

шкали, зумовивши розуміння кольору як образно-змістової матерії, яка на-

дає музичному образу додаткових, «позамузичних» характеристик. 
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Відзначимо особливості оперних вистав, у яких проявлені візуально-

синестезійні ознаки музичного мислення композиторки: 

– утілення універсалізму та абсолютизму художнього світогляду шля-

хом народження особливого всесвіту «містеріальної» хорової опери, який 

потребує комплексного залучення всіх видів сприйняття, використання інтер-

медіальних і позамузичних чинників композиції; 

– використання типового «екфразису» залежно від задуму опер (син-

кретизму старовинної обрядовості, типових архаїчних реліктів та артефак-

тів, зокрема кола як графічної символіки Сонця в першій містерії, звернення 

до іконографічного жанру й архітектоніки православного храму – у другій); 

– поява типових візуально-просторових алюзій залежно від обраної 

тематики й образної сфери (візуальне бачення й перебування в «священному 

гаю» – поганські обряди в першому розділі, на господарському дворі під час 

весілля, на могилі матері у «Плачах» в «Золотослові»; символ християнсько-

го собору, в якому відбувається святкова служба в «Різдвяному дійстві»); 

– використання додаткового семантичного образного плану, сформо-

ваного на основі тонального плану та його кольорового трактування. 

У розмові про нові рівні композиційного і драматургічного задуму й 

етапи їх утілення в оперному театрі Л. Дичко стверджує, що багато в чому 

орієнтується саме на кольорову семантику, створюючи так звану «кольорову» 

партитуру твору, його візуальну модель, яка в подальшому ініціює музичні 

теми й образи: «Спершу я бачу кольори, а потім з’являється сама музика». 

У творчості Л. Дичко переважає жанр містерії. Універсалізм її мисте-

цьких зацікавлень набуває вияву в хоровій-опері-містерії. Візуально-

синестезійна складова утворює новий тип образно-драматургічного розвит-

ку, у якому музичними засобами втілено просторові, візуальні картини й об-

рази, символи-коди, семантичні поля тонального плану тощо. Кольорова 

драматургія породжує нову авторську трактовку оперного жанру, який те-

пер утілює не тільки часові, а й просторові аспекти візуально-зорових явищ. 
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Л. Дичко зазначає, що в її творах може бути кольорова партитура, яка гар-

монійно втілена засобами кольорово-світлової символіки і слухо-візуальних 

мистецьких контрапунктів. 

Універсалізму театральної опери-містерії, на її думку, має сприяти й 

використання елементів «світло-кольорової» сценографії. У постановці її 

творів можливе використання «кольорової партії» (на зразок «Luce» 

О. Скрябіна). Водночас, Л. Дичко значно розширює її виражальні можливості, 

екстраполюючи на сцену кольорові плями, фігури, графічні малюнки тощо. 

3.2 Кольорова семантика опери Лесі Дичко «Золотослов» 

«Можна стверджувати, що хорова опера «Золотослов» – одна з вер-

шин творчості Лесі Дичко», – пише Ю. Маслова [139, с. 4]. Справді, цей 

твір, написаний протягом 1991–1992 років (друга редакція 2003), привернув 

увагу виконавців і слухачів ще у 90-ті роки ХХ століття. Хорова опера «Зо-

лотослов» стала одним із найбільш новаторських масштабних творів, напи-

саних у цей час у контексті неофолькльористичних тенденцій. 

Творчий задум цієї опери виник під враженням збірки фольклорних 

текстів «Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі», виданої 1988 року 

[88]. У її назві поєднані два символи: «золото», яке уособлює багатство, 

процвітання і сонячне світло (у давньоукраїнській міфології) і світове дере-

во, а також «слово» – у значенні «віщувати, пророчити». Його наші предки 

наділяли божественною силою і здатністю матеріалізуватись. Як вважає 

Н. Гречуха, у назві циклу поєднання «золота» і «слова» свідчать про гли-

бинні синестезійні інтуїції, пояснюючи це так: «Вони настільки асоціативні і 

настільки глибоко просякнуті міфологічними ознаками, що золото нагадує 

нам перстень нібелунгів, міфологічний глибинний підтекст Вагнера. Золо-

то – це образ Сонця. А слово в християнському значенні – креативний виток 

творіння. Отже, слово тут виступає в іншому вимірі – не креативному, а 
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швидше в значені замовляння, віщування, пророцтва, служіння, вимовляння, 

яке є самодостатнє» [60, с. 14]. 

Ця збірка містить тексти пісень різних жанрів, серед яких особливу 

увагу композитора привернули весільні і родинно-побутові, поховальні пла-

чі, а також календарно-обрядові (весняного і зимового календарного циклу). 

Л. Дичко сприйняла тексти «Золотослова» як своєрідні «українські упані-

шади»: «Опера “Золотослов” була задумана дуже давно. Я вперше побачила 

чудові тексти “Золотослова”. Як я почитала ту поезію дохристиянської Русі 

<…> Я такої краси, я таких порівнянь ніде не чула. Які там порівняння – і 

ніжні слова, і суворі слова! Я тоді зрозуміла, що таке українська мова <…> 

Сюжет опери я намагалася взяти тільки з цього “Золотослова”. У мене було 

дуже важке завдання, тому що опера має якийсь розвиток дії. Довелось ско-

мпонувати кілька віршів. Перший розділ – це створення світу, і ця розпо-

відь, фактично, тримається на індійських “Упанішадах”. Я дуже багато чи-

тала про Світове яйце і бога Пурушу – це все і багато чого іншого є не лише 

в “Упанішадах”, а й в “Золотослові”, їх символи перетинаються. Головна ж 

думка – Космос безкінечний, і весь Космос можна віднайти у Слові. І в опе-

рі так само – все виходить із Слова, із поетичного слова»5. 

Створюючи лібрето до опери, композиторка опрацьовує фольклорні 

джерела. Вона часто змінює структуру відібраних текстів, повторюючи ок-

ремі фрагменти, посилюючи цим смисловий вплив окремих слів-символів, 

бере тексти в їх народному звучанні, не пом’якшуючи їх природної грубості 

(«місячок», «дубойки», «сонейко» тощо). «Золотослов» має жанрові ознаки 

опери і ораторії, роль хору і солістів, фактично, однакова, хор поєднує суто 

хорові й симфонічні функції. Визначення твору як «хорової опери» досить 

амбіційне в контексті канонів «класичного» оперного мистецтва, для хоро-

вого мистецтва – це також своєрідна інновація. Однак саме таке жанрове 

                                                      
5 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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означення детерміноване вже існуючою тенденцією проникнення в оперний 

жанр ознак містеріального обрядового дійства і поетики давнього україн-

ського фольклору. Хор, який традиційно виконував в опері другорядну роль, 

в оперній драмі Л. Дичко є головним і єдиним героєм. 

Жанрові особливості «Золотослова» досліджувала Л. Серганюк [209; 

210; 213], розглядаючи оперу крізь призму різних жанрів. Л. Дичко ствер-

джує: «У цьому творі є ораторіальні ознаки, але все напруження йде на ра-

зючому контрасті. Там порушуються глобальні проблеми буття… Це повно-

цінна опера»6. 

У цій хоровій опері ми бачимо риси контрастної драматургії та спо-

стерігаємо відсутність послідовного сюжетного розвитку. Композиторка до-

сить довільно комбінує вірші, спираючись у створенні текстово-сюжетної 

драматургії не на причинно-наслідкові зв’язки, а на міфологічну семантику 

кожного тексту. Твір близький за жанром і драматургічним типом до місте-

ріального театру, якому притаманні універсалізм і всеосяжність концепції: 

тут – язичницький світ вірувань, типові образи-архетипи або образи-

символи (Марічки, Матері, Нареченого і Нареченої, Свашеньки, Тисяцького 

тощо). Л. Дичко звертається до обрядового фольклору, створюючи хорову 

оперу-містерію з ознаками сюїтної циклічності, типової для її кантат і ора-

торій. Драматургічна насиченість, зовнішня подієвість і конфліктність тра-

диційної опери змінюються яскравою контрастністю планів, картин, пластів, 

привертає увагу аркоподібна й мікроциклічна побудова твору. Міфологіч-

ний світ виражений лейтінтонаціями, імперсоналізованими образами, мажо-

рною сферою. Світ людей відтворено локальними лейтінтонаціями, пред-

ставників з народу (Іванко, Марусенька, Свашенька) показано в обрядах ве-

сілля і поховання. 

                                                      
6 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 



113 

В опері послідовно виявляється синестезійно-візуальна складова твор-

чого мислення композиторки завдяки використанню різних типів екфразису, 

а саме: 

– утілення образно-візуальних концептів і архетипів язичницької доби 

(«Світове дерево», Дажбог, Ладо); 

– утілення візуально-вербальних принципів просторовості й руху му-

зичними засобами (танці і пластика у другому розділі «Ігри. Забави», хода 

«весільного поїзда», язичницькі ритуали); 

– картинність і просторовість як провідні стилістичні й драматургічні 

чинники (контрастність планів, аркоподібна «рамкова» побудова композиції 

тощо); 

– застосування зображальних принципів і виражальних засобів у зву-

кових параметрах (символ кола у «Веснянках», рельєфність низхідної мело-

дичної лінії у створенні світу). 

Цікаві спостереження над драматургією циклу здійснила Н. Гречуха: 

«Музична драматургія “Золотослова” ґрунтується на принципах епічної кар-

тинності та міфологічній опозиції “світ людей – інший світ”. “Світ людей” 

репрезентований в сценах весільного обряду (ІІ, ІV ч.), і має такі музично-

стильові ознаки: використання сольного або ансамблевого співу, вокальних 

тембрів, народнопісенних інтонацій, мінорної ладової сфери. “Інший світ” 

(І, ІІІ ч.) розкривається через міфологічну образність (Всесвіт, Дажбог, Ладо), 

що символізує сакральний простір. Міфологічні образи становлять інтона-

ційно близьку групу, об’єднану лейтінтонацією, лейттональністю, музично-

інструментальними звучаннями, ритмоформулами, специфічними тембрами, 

мажорною ладовою сферою» [60, c. 16]. 

У партитурі опери протиставлені два гармонічні і фактурні пласти – 

міфологічний і реальний світи. Це підкреслено візуальним втіленням ідеї 

картинності у контрастах різних планів. Завдяки «глобальності», «всеосяж-

ності» звучання божественного імперативу і своєрідного позачасового хро-
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нотопу конкретизовано цей образний світ, досягнуто особливої глибини в 

його візуально-синестезійних характеристиках. Л. Дичко часто вдається до 

просторових ефектів зіставлення пластів – контрастна лінеарна поліфонія – 

у зображенні різних світів, і навпаки, їх взаємодоповнення, якщо вони роз-

гортаються в одній образній площині. 

Л. Дичко в цій опері створює розгалужену систему лейтмотивів, що 

втілюється і на музичному і на поетичному рівнях, стає основним структур-

ним принципом відтворення стрункої композиції, реалізації цільної драма-

тургічної концепції. У структурі «Золотослова» є яскраві візуально-

просторові алюзії завдяки введенню додаткової лінії – «кольорової» драма-

тургії. У дослідженні за основу взято авторський рукопис опери Л. Дичко 

(друга редакція), за ним здійснюємо цитування і посилання у процесі аналі-

зу. Щодо змін, здійснених у циклі, зазначимо: порівняно з першою редакці-

єю «Щедрівку» (№ 12) перенесено з першого розділу в останній, вилучено 

один із номерів у другій частині. 

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ «СТВОРЕННЯ СВІТУ» (ЕПІЛОГ). За словами Л. Дичко, 

«перший розділ – це створення світу, потрясаюча весна, буяння всього живо-

го»7. Перший розділ містить переважно календарно-обрядові пісні зимового 

і весняного циклів. Як вважає Н. Гречуха, у них переважають «міфологічні 

архетипи світоустрою, циклічності часу, сакралізованого простору, архетипні 

образи Світового Дерева, Даждь-бога, солярні образи» [60, с. 15]. Космогонічні 

образи створення світу, язичницькі вірування «оживають» в «Золотослові» за-

вдяки відтворенню давніх обрядів, ритуалів, простору, відкритого повітря, 

адже вони відбувалися в гаях, лісах, де слов’яни приносили жертви богам. 

Л. Дичко намагається створити просторово-візуальну картину з контрастни-

ми, політональними пластами, які вільно накладаються. Відчутна витончена 

                                                      
7 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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тональна драматургія у створенні «землі» і «неба», звучать головні ладогар-

монічні комплекси й теми, які характеризують небесну і земну стихії. 

Тонально-семантичний план драматургії спирається на лейтмотив го-

ловного божества – Дажбога, символу сонця, головного життєдайного дже-

рела. Його колірно-семантичний образ – «золото», уособлений в ладогармо-

нічних комплексах музичної фактури. Композиція частини також містить 

лейттему «Гімн Дажбогу», особливу інтонаційну сферу, постаючи головним 

образом-символом «божественного» світу, а його лейттональність (лейт-

тон – h) впливає на формування «кольорової» семантики опери. Лейтмотив 

Дажбога набуває центрального композиційно-драматургічного значення, 

охоплюючи структуру всього твору, утворюючи образно-тематичні арки. 

Відповідно, тональність h-moll має головне семантичне значення в першому 

розділі як образ «вічного», «абсолютного». У процесі розвитку змінюється 

ладове забарвлення – з h-moll (блакитного «небесного» колориту) на H-dur – 

лейттональність сповнюється світла, яскравого, сонячного колориту, вжива-

ється у значенні «всеохоплюючого», «космічного» начала, яке кореспондує 

в опері з комплексом тональностей людського світу. 

1. Гімн Дажбогу. Lento dramatico. У першому номері Л. Дичко звер-

тається до найдавніших фольклорних пластів. 

Віталій Жайворонок стверджує, що в дохристиянських віруваннях 

Дажбог (Даждьбог, Дайбог) вважався богом Сонця, світла й добра, був сином 

Сварога і сином Неба, що в його імені відтворено – у словах «дай» і «бог» – 

розуміння його як подателя добра, багатства, достатку: «В Іпатіївському лі-

топису під 1114 р. записано: “Єго же наричають Дажьбог. Солнце царь, син 

Сварогов, єже єсть Дажьбог”; божество входило до складу ідолів так звано-

го Володимирового (Київського) пантеону (олімпу) поруч із Перуном, Хор-

сом, Стрибогом, Симарглом і Мокошею (коли в Києві почав княжити Воло-

димир, він поставив поза своєю палатою на горі ідолів названих богів); бог 

вважався нібито родоначальником руського народу, можливо, тому в “Слові 
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о полку Ігоревім” русичів названо Даждьбожими внуками; згодом стає бо-

гом лісів, гаїв, байраків, садів; як сонячний добрий і щедрий бог» [80, 

с. 166]. Дажбога вважали покровителем весілля, який зустрічає нареченого-

князя на світанку – тобто, на образному і жанрово-поетичному рівнях 

пов’язані перший розділ і четвертий, останній, в якому зображується народ-

не весілля. Про це свідчить і весільна пісня («Межи трьома дорогами»), 

текст якої містить № 13; вона є лейтмотивом циклу. З його проведенням в 

останньому номері утворюється тематична арка між початком і завершен-

ням циклу. Тематизм «Гімну Дажбогу» звучить і в інших номерах «Золото-

слова»: у № 2 «Створення світу» (сс. 52–53), у № 12 «Щедрівка» (сс. 235–

236), у № 13 «Межи трьома дорогами, рано-рано» (сс. 237–240 та 252–254), 

№ 15 «Просила Марусенька» (сс. 279–280), № 17 «Котився виноград по за-

гір’ю» (сс. 328–330 і 339–341). Таким чином, лейткомплекс першого номера 

циклу звучить в його першому та четвертому розділах 8 разів, цементуючи 

композицію цілого. Такі тематичні арки створюють просторовий тип рефре-

ну і своєрідний візуально-ритмічний повторний ефект «рамки», де наскріз-

ною лінією проходить темброво-гармонічний пласт, утверджуючи образ 

«космічного», «божественного», «вічного», «нелінійного» часу. У подаль-

шому цей комплекс кореспондує і контрастує з темою реального, людського 

світу (весілля, похорон). 

Незважаючи на свою провідну роль, цикл № 1 невеликий за обсягом – 

12 тактів. Оскільки Л. Дичко значної ваги надає символіці, можна вважати 

цифру «12» не випадковою: по-перше, число «12» споконвіку означало об-

ранців (12 синів Іакова, 12 колін Ізраїля, 12 апостолів Христових тощо), по-

друге, «12» – це ще й кількість місяців у річному календарному циклі, а 

композитор задумала присвятити кожен з розділів циклу одній із пір року. 

Космогонія і світобудова – це тематично-візуальні образи першого розділу, 

вони спонукають до асоціації з іншими творами, спорідненими за образністю – 

«Пори року», «Сонячне коло тощо. Апробовані вже образи й тематичні комп-
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лекси композиторка переносить в містеріальне дійство, сповнюючи його ві-

зуально-картинних вражень. Важливого семантичного значення вона надає 

тональному втіленню образу Дажбога – його супроводжують ладові струк-

тури з центром «h», які вживаються у значенні «блакитного», «небесного» 

символу, просторово й візуально контрастного з іншими темами. Пізніше 

композитор змінює ладову основу гімну на «H», завдяки чому він набуває 

значення «універсального» кодування – кольору «золота», семантично голов-

ного у творі. Як символ він використовується пізніше в № 7, 12, 13 тощо. 

Цікава й ладова будова початкового фрагмента, вона має поліваріантні 

тональні центри: чергування с та сis, g та gis тощо. Наявна й двоопорність: 

поперемінно устоями є тони fis і h. Завдяки цим засобам Л. Дичко втілює 

ідею універсалізму, всеосяжності дії, адже в кольоровому аспекті драматур-

гії вона зазначає ефект «комбінованого», «багатопланового» сприйняття, яке 

вбирає різні відтінки чистих кольорів (до – білий, соль – коричневий, сі – 

синій) та їх інваріанти в більш складних кольорових комбінаціях. Політона-

льні накладення також сприяють особливому типу контрасту, розцвічення 

партитури терпкими гармоніями, поліладовими комплексами. Ці ритми гри 

кольорової палітри, «мерехтіння», «переливання», «комбінування» колірно-

семантичних фрагментів надають значення універсалізму, всеосяжності го-

ловної «божої» сфери, яка охоплює життя наших предків, виявляючись і в 

горі і в радості. 

Гімн Дажбогу побудований на антифонному співі. Квартету солістів, 

які стоять на сцені (авторка вказує в партитурі особливості їх сценічного роз-

ташування («В темноті на сцену виходять 4 соліста в слов’янському одязі і 

висвітлюються світлом»), відповідають тенори і баси першого і другого 

хорів, розташованих за сценою. Чергування відбувається так: спочатку зву-

чить закличний двотакт солістів, йому відлунює хор за сценою (наступні 

чотири такти), і так – двічі. Сценографічні ремарки і візуально опукле роз-

ташування ансамблів і хорів створюють відчуття відкритого простору, все-
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осяжності дії, її багатовимірності. Містична атмосфера таїнства, ритуалу, 

посвячення, закладена у інтонаційному пласті, опосередковано втілюється у 

просторовій драматургії гімну. 

Партії солістів і хору не рівнозначні: квартету солістів доручено заспів 

гімнічного типу, який звучить на forte, викладений у фактурі гетерофонного 

типу в темпі Lento drammatico і розмірі 12/8. Завдяки такому розміру фрази 

довгі і піднесено-урочисті. Особливої стрункості й архаїчності надають зву-

чанню вертикалі: акцентуються «пусті» інтервали – чисті кварти і октави. 

Щодо мелодики, вона містить такі інтонації: висхідні, активні ходи на чисті 

кварти, низхідний пощаблевий рух і оспівування. Інтонація кварти набуває 

значення лейтінтонації в розвитку всього твору – Л. Дичко трактує її як си-

мвол містичного, прадавнього світу, як музично-інтонаційне ядро, з якого 

будуть народжуватись більшість головних тем твору. 

Партія хору викладена в розмірі 5/8 (тобто такти удвічі коротші), на 

pianissimo (так досягається просторовість звучання), а основою вертикалі є 

чиста квінта – завдяки цьому звучання видається утаємниченим і архаїчним. 

На відміну від попереднього фрагмента, цей звучить пришвидшено – в темпі 

Allegro, нагадуючи скоромовку. Завершується номер мажорним тризвуком 

(до – мі – соль), який, між тим, не є атрибутом мажорно-мінорної системи – 

тут використані більш ранні ладові утворення, доказом чого є виражально-

виконавський прийом глісандо, атрибут архаїчного фольклору в деяких ре-

гіонах України. Несподіване зіставлення співзвуч набуває своєрідного коло-

ристично-семантичного навантаження – поява чистого, білого C-dur симво-

лізує вічне життя, який домінує над всіма іншими локальними кольорами. 

Водночас, його можна трактувати як контрапункт «нульового кольору», 

який стирає весь попередній семантичний комплекс і символічно готує сце-

ну появи з небуття і народження життя у всесвіті (в образних язичницьких 

уявленнях і віруваннях). 
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2. Створення світу (Preludio). Largetto misterioso. Текст номера дуже 

символічний: це колядка давнього походження, в якій збереглися ознаки мі-

фів про створення світу. У ній закодовано символ Світового дерева (уособ-

леного тут в образі дуба), синього моря – символу безмежного космосу, зо-

лотого піску, який відображає сонячне світло. Є тут і образи сонця й місяця, 

як нерідко називають молодого і молоду. Отже, Л. Дичко закладає образно-

візуальну канву, використовуючи кольорові коди Сонця і світла (оранжевий 

Н-dur), вогню (сis-moll), народження всесвіту (перемінний і універсальний 

Сis-dur), символіки «хаосу» в сонористичному комплексі кластерів. Усі те-

ми побудовані монотематично – з одного ядра народжується весь номер. 

Привертає увагу його тематично-тональний план, адже композиторка вико-

ристовує тональності-символи, ілюструючи вербальні образи: h-moll – вті-

лення «води», з якої все пішло, g-moll – земля, яка у вигляді піску «наро-

джує» всесвіт, gis-moll – сонце, світло, оранжевий спектр та Сіs-dur як син-

тезуюча тональність, символ створення неба і землі та гімн Дажбогу. 

Другий номер циклу більш об’ємний, його інтонації спираються на 

«порожні» інтервали: чисті кварти, квінти і октави як інтонаційні символи 

архаїчного світу наших предків. Від першого розділу взято тріольність і 

тридольність (розміри 6/8, 9/8, 3/2), повільний темп (Largetto misterioso), а в 

образному плані – поєднання величі й утаємниченості звучання. 

Цікаво, як вербальний текст, візуальні образи відтворюються в музиці, 

що виражає сутність поезії, нерідко картинно, просторово-візуально ілюст-

рує її. Космогонія творення світу розпочинається змалюванням порожнечі, 

зображеної «порожніми» інтервалами (чистими квартами, квінтами і окта-

вами), відсутністю персоніфікації героїв і вербального тексту (хор співає 

витримане «mormorando»). Візуалізації безкінечного, загадково утаємниче-

ного образу Всесвіту Л. Дичко досягає засобами тембрової фактури, сонори-

стичних ефектів (речитація, кластери), динамізації хорових пластів, театра-

льно-сценічних ефектів. Розпочинає цю частину вступ у H-dur міксолідій-
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ський – елемент «космічного» звучання. Після вступу (зі с. 14) без слів роз-

починається новий розділ з поетичним текстом, розпочинається хоровим 

кластером, символізуючи початковий хаос, з якого утворився світ. Цей гар-

монічний комплекс у вигляді хорової педалі звучить, доки солісти співають 

вербальний текст. Основний поетичний текст розцвічується семантикою то-

нального плану – на словах «тоді не було неба і землі» фоном звучить клас-

тер, з якого пізніше народжуються визначені тональні опори – земна твердь 

і небеса. 

Спочатку оповідь близька до речитації – основний текст у виконанні 

бас (мелодична лінія має вузький діапазон і часті повторення). Три інших 

солісти відповідають йому антифоном – подібно до просторового прийому, 

застосованого у першому номері, ансамбль солістів вторить солюючому ба-

су приглушено (на pianissimo). Ансамблева партія спочатку не має звукови-

сотності, а характер її виконання визначений авторською вказівкою в парти-

турі: «свистячим шепотом». 

Зміна типу звучання відбувається на словах «почали собі раду радити 

тай туркотати» – в партії хору стоїть трель, якою композиторка зображує 

«туркотіння» дубків як візуально-сценічну образну паралель. В образно-

тематичному і тональному планах у репризі теми вступу проявляється «бо-

жественне», провідне начало у вигляді H-dur міксолідійського, означаючи 

утворення всесвіту (як семантика Дажбога). 

Цікава метаморфоза відбувається в наступному розділі (зі с. 25): різ-

ким динамічним контрастом (forte після pianissimo) і поступовим приско-

ренням темпу позначено перехід від запитання «Як ми маємо світ основа-

ти?» до його вирішення – «Спустимемося на дно моря». Ці слова супрово-

джуються графічним елементом «спускання» хорових партій у нижній ре-

гістр (сс. 29–34). Усе бурхливо і динамічно розвивається, накладаються різні 

пласти – сонористичні звучання кластерів, низхідні хорові партії (тональний 

центр Н). 
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Звукозображальні ознаки притаманні й наступним епізодам. На словах 

«винесемо дрібного піску» перший хор повторює текст баса свистячим ше-

потом у швидкому ритмі (шістнадцятими), ніби імітуючи пісок, що сиплеть-

ся (сс. 34–37). Текст «дрібний пісочок посіємо / синій камінець подунемо ми» 

супроводжується різноспрямованими глісандо в партіях сопрано і мецо-

сопрано, нагадуючи засівання (сс. 37–39). Тональна невизначеність символі-

зує процес формування землі, води, неба, але вони ще не можуть виявитись 

повною мірою. Сипучості піску протистоїть ґрунтовність землі: на словах 

«з дрібного піску чорна землиця» (сс. 40–45), які змальовують сонористич-

ними плямами – хоровими пластами. Динаміка змінюється з pianissimo на 

forte, і в партії ансамблю солістів вибудовується органний пункт на чистій 

квінті. 

Принципова фактурна зміна відбувається на словах «світле сонейко, 

ясен місячок». Замість «порожніх» звучань фактура засновується на малих і 

великих терціях, мелодична лінія є більш орнаментована і персоніфікована. 

Усе разом створює ефект теплоти і людяності, з’являється вогняна символі-

ка E-dur. Спів «порожніми» паралельними квінтами знову відновлюється 

(с. 51) і передує появі архаїзованого матеріалу лейтмотиву Дажбога: процес 

божественного творення світу завершено, апофеозом звучить урочисте про-

ведення-восхваляння в Сis-dur. Ця тональність має значення універсальнос-

ті, охоплює семантику новостворених елементів буття, уособлює силу, мо-

гутність вищого світу на чолі з Дажбогом. 

Яскрава поліпластовість тематичних блоків, їх контрастність на межах 

форм, використання динамічних рефренів (три-п’яти частинна форма), полі-

динамічні прийоми драматургії, просторове протиставлення поліфонічних і 

гомофонно-гармонічних структур, звернення до колористичних і звукозоб-

ражальних елементів, ладова й тонально-колористична перемінність 

(h-moll – g-moll – h-moll – gis-moll – h-moll – Сіs-dur), використання специ-

фічних театралізованих ефектів сприяють створенню просторової і кольоро-



122 

вої драматургії оперно-хорового номера, його специфічній графічності, яск-

равій візуалізації. 

3. «Веснянка». Весна красна. Allegro. Поява веснянки у першому 

розділі зумовлена авторським задумом – втілити символіку пір року: «Я хо-

тіла включити в оперу “Пори року”, але тексти брала також тільки з цього 

“Золотослова”. Я створила кілька редакцій. Спочатку пішла за таким сюже-

том: “Пори року” – “Весілля” – “Смерть матері”; потім все змінила. І поста-

вила, оскільки це хорова опера, все за контрастом8. 

Звернення до веснянок – характерний стилістичний прийом для 

Л. Дичко. Семантика тональності A-dur в її творчості – оживання природи, 

пробудження, часто використовувалась раніше у хорових кантатах і ора-

торіях для втілення цього тематично-образного комплексу («Пори року», 

«Сонячне коло» тощо). Сонористичні й алеаторичні прийоми, кластери, по-

товщення лінеарного проведення теми тощо створюють ефект музичного 

об’єму та узагальненості звучання. Веснянка є кульмінацією першого розді-

лу, присвяченого розбудові містеріального «всесвіту», сповненого яскравого 

драматизму і контрастної картинності. Ці ознаки характеризують жанрово-

тематичний, темброво-фактурний, поліфонічно-пластовий, тонально-

кольоровий плани, а об’єднуючим образно-тематичним й візуальним чинни-

ком є лейтмотив Дажбога і лейттональний комплекс H-dur як символ косміч-

ної, божественної сфери, світлого яскравого звучання (семантика «золота»). 

Лейтмотивний комплекс, послідовно використаний в усіх частинах розділу, 

утворює завершену композицію, об’єднану тематичними символами і се-

мантикою тональних проведень. 

Ця веснянка виконує роль переходу до другого розділу, вона має озна-

ки першого і другого розділів: від першого – кластери, висхідні і низхідні 

мелодичні «хвилі», чергування розвинених мелодичних побудов з фразами 

                                                      
8 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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речитативного типу і опора на вузькооб’ємні лейтінтонації в межах кварти 

(ознаки архаїчного фольклору); від другого – спорідненість з ігровим нача-

лом, швидкий темп (Allegro), чотиридольність замість тридольності, розви-

нена інтерваліка. Цей номер цікаво побудований динамічно: кілька хвиль від 

pianissimo до forte в усьому творі і фінальне крещендо до fortissimo. Таке фі-

нальне крещендування, просторово-картинна динамічність у межах розділів 

означає закликання весни на найвищому сільському пагорбі, відповідає особ-

ливостям народного виконання веснянок. За словами А. Іваницького, під час 

обряду закликання весни «звук подається якнайсильніше – щоб було чути 

аж до сусіднього села». І додає: «Для цього встають якнайвище, навіть, бу-

ває, вилазять на дахи. В Поліссі таку манеру самі виконавці називають “кри-

ком”» [92, с. 62]. Незважаючи на те, що музичний текст цього номера є ав-

торським, він містить багато ознак народних веснянок. Тут немає приспівів, 

вербальний текст однорядковий, використовується одна з найуживаніших 

складочислових форм – 4 (вес-на кра-сна)+3 (на весь світ). 

Завершальний каданс на словах «на весь світ» у «божественній», «со-

нячній» тональності H-dur сприяє довершеності форми, досконалості 

у створенні вищого, абсолютного рівня прадавніх людських уявлень про 

буття. 

ДРУГИЙ РОЗДІЛ. «ГРИ» (ЗАБАВИ). «Другий розділ – це космос люд-

ський», – говорить Л. Дичко9, порівнюючи його з попереднім – Космосом 

Всесвіту. Поєднуючи різні форми сценічної дії (сольного і хорового співу 

з елементами хореографії та театру), автор відтворює контраст «мікрокос-

му» та «макрокосму», колективного та індивідуального, передає синкре-

тизм, внутрішню семантику весільного обряду. 

Композитор змальовує різноманітні весільні обряди й ритуали: сва-

тання, випікання короваю, завивання гільця тощо. У розділі використано 

                                                      
9 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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інтонаційні формули: ладкання, речитація і декламація, специфічне звуко-

видобування (горловий спів, сміх, вигуки, глісандування, тощо). Використо-

вуючи фольклорні елементи, Л. Дичко створює контрастний світ людей, 

який, на відміну від «світу міфологічного», має чітку персоніфікацію (Іван-

ко, Наречена, Свашенька, Тисяцький, бояри, гості) та яскраво-виразну інто-

наційну і драматично-сценічну характеристику. За допомогою хорових при-

йомів (зіставлення, контраст хорів і ансамблевих груп) Л. Дичко створює 

образ живого учасника – народу, який реагує і відповідає на дії, часто сам 

втілює сценографічні атрибути весілля (вигуки, сміх, танцювальні рухи то-

що). У драматургії цієї частини основним є принцип контрасту, який досяга-

ється завдяки зіставленню різних вокальних і хорових форм, метроритміч-

них комбінацій, динаміки, а також використанню темпової агогіки, яскравої 

образної візуалізації, картинної зміни персонажів і тематичних пластів. 

У тональному плані вона вдається до кардинально протилежних при-

йомів і значень: «людський світ» забарвлюється іншою тональною сферою 

(С-dur, A-dur), часто використовуються фрагменти без звуковисотності (№ 4 

«Із-за гори», № 5 «Тисяцький», № 7 «Тисяцький воєвода»), у яких речитатив 

постає символом земної сфери і контрастує з космізмом лейттеми Дажбога. 

Поліпластові й політональні нашарування надають розділу яскравої драма-

тичності, сприяють театралізації весільних сцен, картинності народних об-

рядів, створюють семантичні та колірно-візуальні контрапункти. 

У розділі «Гри. Забави» Л. Дичко за контрастом поєднує звучання різ-

них драматургічних елементів, створюючи цілісну п’ятиномерну картину 

світу людей, наголошуючи на візуальності, сценографічності обрядів – хор і 

учасники дії активно переміщуються у просторі, пританцьовують, водять 

хороводи (зазначено в ремарках). Композиторка створює яскраві стереофо-

нічні ефекти, цікаві звукозображальні сценки, використовуючи поліпласто-

ву фактуру, тембро-гармонічну вертикаль, сонористичні і кластерні звучан-

ня, колористичну зміну ладо-тональності (перемінність, модуляції, викорис-
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тання народних ладів тощо). Лейттемою весілля є лірична тема «Із-за гори», 

на основі якої створюється тематизм всього розділу, вона, подібно до лейт-

мотиву Дажбога, утворює просторову рамку, надає завершеності розділу. 

4. «Із-за гори». Другий розділ «Золотослова» містить ігрові пісні ве-

сільного обряду, а також величальні, «коровайні» пісні. А. Іваницький за-

значає: «Власне, весілля починається з запросин весільної дружини, гостей 

та випікання короваю» [94, с. 90]. У піснях цього номера поєднуються висо-

ке й низьке, серйозне й комічне, як у № 4 «Із-за гори». Тут паралельно зву-

чать звеличання молодих і їх свити («Красне сонечко – то князь молодий», 

«Досвітня зоря – то княжа свашенька» тощо), а також жартівливі вигуки 

(«Дайте мені посожок підпиратися, а до кліті добиратися, я багатий, я в 

малії двері не влізу, я у великі – як зумію» тощо). Цей номер має куплетно-

варіаційну будову. В об’ємно-просторовій музичній тканині є три фактурні 

пласти: уміщені за парно-контрастним принципом, проте жодного разу вони 

не звучать одночасно. Верхній пласт утворює сольний спів (по черзі співа-

ють бас, сопрано, тенор і мецо-сопрано), який характеризується вільною ма-

нерою, досить широким діапазоном, ладовою свободою (є варіантність щаб-

лів). Два нижні щоразу виконує хор. Перший хор сатиричний, без звукови-

сотності – у ньому звучать лише жартівливі вигуки. Гумористичність цього 

номера створюється за фольклорними зразками: тут застосовано широко 

вживані сатиричні діалоги, імітацію сміху (на склад «ха»). Ритміка цих жар-

тівливих вигуків не нотується, за винятком двох тактів (с. 87–88), які підго-

товляють матеріал наступного номера. Другий хор серйозний, він має роз-

винену мелодичну лінію і викладений у поліфонічній фактурі. Така полі-

пластовість кореспондується з різними рівнями весільного обряду: серйоз-

ний план представляють молоді та їх родина, жартівливий комплекс – гості 

і свати. 
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Центральна тональність A-dur набуває просторової багатовимірності 

людського світу, повноти життя. У кульмінаційний момент з’являється 

улюблена тональність Des-dur, в політональному накладенні з С-dur. 

5. «Тисяцький». Moderato scerzoso. У часи Київської Русі тисяцький 

воєвода виконував функції княжого намісника, збирав данину, був на чолі 

військової «тисячі». У цьому розділі циклу втілено обряд сватання. 

Головний образ номеру – жартівливий, тут славлять героя і кепкують 

над ним. У музичному плані номер є хоровим речитативом без зазначення 

звуковисотності (вказується лише ритміка і порядок вступу голосів). 

Та метрична пульсація тут настільки помітна, що, незважаючи на відсут-

ність інтонації, номер видається музичним. Його форма – поліфонізоване 

проведення репліки-теми в різних хорових партіях. Тут найбільш яскраво 

візуалізовано весільний обряд, діалоги, як зазначає Н. Гречуха, – полілоги 

[див. 60] з їх довільною метрикою, яка відштовхується від поетичного слова, 

та імпровізаційністю (створюється використанням неквадратної метрики). 

Л. Дичко застосовує один з улюблених графічних прийомів побудови хоро-

вої фактури – зорово-просторове передання фрази з голосу в голос (як у 

другому номері). 

З погляду колористичної палітри, цей номер забарвлено в нейтральний 

колір (близький С-dur). Тисяцький – типовий образ-символ людського світу. 

Елементи драматичної вистави, діалоги хору створюють тематично-

образний і тонально-семантичний контрапункт-опозицію «божественного» 

й «людського», «високого» і «низького», тощо. Його речитативи містять 

елементи сміху, комедійно-сатиричні репліки, вихваляння тощо. Цей ціліс-

ний драматичний момент в опері протистоїть хоровим, які переважають у 

першій частині, створюють особливий тип тематизму. 

6. «Свашенька». У цьому номері опери триває лінія жартівливих ве-

сільних пісень, величання і характеристика весільної свашеньки сповнені 

дотепних жартів. Мелодика «Свашеньки» має як архаїчні ознаки, так і інто-
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нації більш пізнього походження. У цьому переконує вже початковий заспів. 

Він має неквадратну будову і складається із семи тактів (4+3), виконує соло 

баритон. Перші чотири такти інтонаційно будуються поєднанням двох квар-

тових ходів – низхідного і висхідного A-dur міксолідійського, він переважає 

в номері і кореспондує з першою частиною «Із-за гори» другого розділу, ви-

являючись як просвітлений синій, як символ молодості. 

Останні три такти викладають мелодичний матеріал широкого діапа-

зону (октава), поєднують рух по щаблях з невеличкими стрибками на тер-

цію. G-фрігійський у цьому фрагменті сприймається як земний колір. Пер-

ший чотиритакт суто діатонічний, а наступний тритакт характеризується 

хроматизмами і варіантністю щаблів. Заспів перетворюється на хорову фугу. 

Сольному заспіву баса діалогічно відповідає соло сопрано, варіюючи почат-

ковий матеріал. На відміну від баса, сопранове соло звучить спільно з хоро-

вим акомпанементом, що імітує інструментальне звучання. Спочатку хор 

співає стакато, підкреслюючи синкопою кожну слабку долю (другу і четвер-

ту). Це осучаснює наспів, надаючи йому жвавості. По вертикалі в цей час 

вибудовуються невеличкі кластери, завдяки чому досягається яскрава коло-

ристика і щільність звучання. Л. Дичко свідомо вдається до гармонічних по-

єднань, створюючи «мерехтіння всіма кольорами». 

До діалогу солістів поступово приєднується хор: – спочатку як аком-

панемент, а потім як соло, – експонуючи тематичний матеріал першого (го-

ловного) фактурного пласта. Надалі (зі с. 105) звучить новий пласт – жартів-

ливі вигуки «ха-ха-ха», «Тисяцький, ти багатий гість» та інші. Вони вже бу-

ли у попередніх номерах у вигляді секундових співзвуч, створюючи ефект 

інструментального весільного награвання (як елемент картинності і просто-

рової драматургії планів). Таким чином, створено наскрізний розвиток 

у всьому другому розділі, який трактується як велика оперна сцена. 

Згодом (зі с. 111), додається ще один пласт, який відіграє роль фак-

турного заповнення. Виконує її другий хор, співаючи щільно викладеними 
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акордами-кластерами, до яких часто додаються низхідні глісандо, нагадую-

чи народні «гýканки». А. Іваницький надає цим викликам ритуального зна-

чення: «“Гуканки” – це релікти колишніх магічних вигуків, яким надавало-

ся, можливо, апотропеїчної (відлякувальної) сили <…> В їх поясненні наука 

поки що не сказала останнього слова. Вже у XIX столітті “гуканкам” пере-

стали надавати чарівного значення. Зараз в їх збереженні видно лише сліду-

вання традиції, а також знаходить вияв розбуджений весною радісний на-

стрій. З художньої точки зору “гуканки” – надзвичайно колоритний елемент 

виконання» [94, с. 63]. Цей виконавський прийом наповнює музичний прос-

тір, оживляє його, створює стереофонічний ефект. 

Номер викладено у куплетній формі, кожна тема пов’язана з певним 

образом – Свашеньки, Тисяцького, Молодих, Бояр тощо. Основні розділи 

викладені у таких яскравих тональностях, які універсалізують різну образ-

ність: тональні центри a-moll і A-dur втілюють семантику космічного, небе-

сного простору, а G-dur символізує земне життя, трансформацію людських 

переживань, втілення весільної образності та персоніфікованого оперного 

тексту. Одночасне виконання одразу трьох пластів справляє надзвичайно 

сильне враження, демонструючи просторово-колористичне багатство парти-

тури, поліпластові нашарування, вміле використання тембрової та кольоро-

вої драматургії. 

Вербальні асоціації з кольоровою семантикою виникають в серед-

ньому розділі, коли на тему Свашеньки накладаються хорові репліки «Не від 

лісу зеленого, тільки чернь черніє, тільки біль біліє, тільки синь синіє, чер-

вінь червоніє». Проте вони не набувають тонально-семантичного забарвлення, 

а втілюють магічні атрибути тогочасних вірувань і звучать як замовляння. 

7. «Тисяцький воєвода». Поліпластовість фактури і драматургічного 

розгортання збережена Л. Дичко і в наступному номері. Проте, порівнюючи 

з попереднім номером, слід вказати і на розбіжності: у двох (із трьох плас-

тів) відсутня звуковисотність, крім того, у всіх трьох хорових групах звучать 
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самодостатні тексти. Перший пласт, який має звуковисотність, продовжує 

розповідь про князя Тисяцького. Другий пласт – це діалог старости і сваше-

ньки в жартівливо-ігровому ключі, а третій – теж розмова між ними лірич-

ного характеру. Візуалізація трьох хорових пластів створює елементи кар-

тинності, звукозображальності. 

Основна тональність розділу gis-moll, тому тональна семантика кольо-

рів виявляється в комплексному образному сприйнятті, коли перехрещують-

ся різні поліфактурні рівні. Поєднуються різні тональні устої – з’являється 

полікольоровість та полісемантичність змістових полів. Цікаво поєднуються 

в середньому розділі тематичні пласти в переході в a-moll – один – у межах 

звуковисотності, два крайні – речитативні комплекси, у яких символічно роз-

виваються весільні діалоги сватів і Свашеньки. 

8. «Ой, звонкое деревце-калино». Maestoso. Восьмий номер – це куль-

мінація другого розділу, який від початку до кінця проходить на tutti, вра-

жаючи колористичністю і силою звучання. У тексті наявні відголоски най-

давнішого культу Рожаниць, про який А. Іваницький пише так: «Один з 

найдавніших культів матріархату – культ Рожаниць (дочки й матері як носі-

їв життя і взагалі життєдайної сили). Його відгомін відчувається у приспів-

них словах ряду веснянок, де згадується “Лада” та “Лель” <…> Ладо і Лель 

(за іншими версіями Леля, Льоля) – імена двох Рожаниць, старшої і молод-

шої, матері і дочки» [94, с. 63–64]. 

Інтонаційна основа теж пов’язана з давніми наспівами. Основний на-

спів має вузький діапазон, фактично, це терцієво-квартова поспівка із суб-

квартою (і субсекундою), з доданою нижньою квартою (секундою). У цьому 

номері синтезовано мелодику усього попереднього матеріалу. Особливо 

значного ефекту авторка досягає у наступному розділі, заснованому на 

принципово новому музичному матеріалі, створюючи різні рівні контрасту: 

інтонаційного, жанрового, фактурного, образно-картинного, тонального. 
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Калина, про яку йдеться у розділі, – атрибут весільного обряду зави-

вання гільця, символу майбутнього подружжя, – релікт давніх вірувань у 

життєдайне Світове дерево. Люди уявляли його різнорівневим, тому 

Л. Дичко послідовно втілює цю семантику засобами політембральних і по-

ліфактурних нашарувань. Особливу увагу привертає тональне вирішення 

номера в H-dur, утілення семантики «божественного» начала в опері. Справ-

ді, в «Ой, звонкое деревце-калино» композитор звертається до символів і 

образів архаїчних сімейних оберегів – Ладо, Гільця. Тому вона знов перехо-

дить від семантики особистісної (весільна) до загальної, утверджуючи боже-

ственне начало. Номер звучить як гімн, апофеоз, утворюючи семантичну 

арку до першого розділу і кореспондує з ідейним і тематичним утіленням 

божественного абсолюту («золотий спектр» тональності). Авторський задум 

поєднує людські життя, їх вірування й обрядовість з природними, стихійни-

ми проявами гармонії всесвіту, створюючи образно-семантичну поліпласто-

вість драматургії. 

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. «ПЛАЧ». «Третій розділ – то плачі. Боже, скільки я 

плачів переслухала, поки взялася писати цей розділ! Воно не зразу прихо-

дить… Це не просто смерть матері. Це про те, що життя буяє разом із смер-

тю»10. Жанрову основу цього розділу становлять поховальні плачі-причети. 

Чільне місце належить міфологічному мотиву народження/смерті. Тут 

Л. Дичко застосовує монологічний тип висловлювання, допускає імпровіза-

ційний виклад матеріалу, майстерно вибудовує драматичну сцену високої 

трагедійності. Вона поєднує звучання тональностей, які в її семантичній ін-

терпретації набувають просвітленого, небесного звучання (A-dur, fis-moll). 

Композитор надає їм нового колориту: синій трактується в найтемнішому 

колористичному забарвленні – «синій до чорноти». Так само й інші тональні 

символи. 

                                                      
10 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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Семантика поховального обряду створює особливу драматургію і хро-

нологічну дискретність – у розділі увиразнено циклічність життя, швидкоп-

линність часу. Етапи життя/смерті показані двовимірно: як особистісне пе-

реживання втрати людини (центральний лірико-драматичний епізод циклу); 

і як вияв містеріального міфологічного світогляду, згідно з яким життя під-

порядковується загальній закономірності – постійній зміні фаз, періодів 

життя, одвічному перевтіленню природи (весна-народження, літо-молодість, 

осінь-зрілість, зима-смерть). Відбувається неминуча зміна поколінь, часу, 

людське буття – безкінечне. Специфічна інтонаційна сфера (переважання 

терцевих ходів), лейттембр дівочого голосу (Марусенька, мецо-сопрано) і 

накладання хорових фактурно-регістрових пластів створюють особливий 

картинно-візуальний образ. 

9. «Матінко рідная». Andante dramatico. Контрастом до попереднього 

звучить дев’ятий номер як лірико-драматична кульмінація циклу. Тут від-

творено плач-голосіння доньки за матір’ю. Як і в попередніх номерах, своє-

рідною є робота з фольклорним матеріалом: початковий фрагмент максима-

льно наближений до фольклорного зразка, а наступний розвиток тематизму 

більш вільний, у ньому широко застосовуються прийоми професійної ком-

позиторської творчості. У музиці Л. Дичко відтворено всі особливості плачу-

голосіння, зазначені у праці А. Іваницького: невеликий діапазон (найчастіше 

кварто-квінтовий); мелодична лінія фраз має спадну будову; кожна фраза 

починається короткими, досить складно рецитованими нотами і завершуєть-

ся зупинкою на одному з нижніх ступенів ладу (І, ІІ чи ІІІ); ритміка мелоди-

чної фрази багато в чому зумовлена наголосами (звук, на якому завершуєть-

ся фраза чи її частина, припадає на наголошений склад слова або на перший 

чи другий після наголошеного); ритмомелодика голосінь загалом справляє 

враження вільного, майже нічим, крім ладового устою, не регламентованого 

співу [див. 94, с. 114]. 
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Ці ж ознаки притаманні й початковій побудові дев’ятого номера. 

У перших тактах мелодія викладена в межах терцієво-квартового діапазону, 

кожна фраза розпочинається висхідним стрибком, після якого мелодична 

лінія швидко спадає в нижній тон, надовго зупиняючись на ньому. Спів тут 

наближений до речитації, а нестандартні розміри (9/8, 10/8, 11/8 тощо) вка-

зують на вільне розгортання мелодії, не обмеженої чітко регламентованим 

постійним метром. Мелодії характерна варіантність IV щабля, завдяки чому 

з’являється вільна манера інтонування. У цей час хор додає до солюючої 

партії лише по одному підтримуючому тону, який спускається вниз щабля-

ми (на зразок початкових тактів «Щедрика» М. Леонтовича, але не в діато-

нічному, а в хроматизованому варіанті). 

Семантика основної тональності fis-moll – глибокий синій колір, тьмя-

ний, пов’язаний із символікою ритуального дійства. Особливого звукозоб-

ражального ефекту набувають кластерні сонористичні накладання, утілюю-

чи семантику потойбічного світу. Вони розмивають, ховають образ помер-

лої від дочки, створюючи ефект замкненого простору, поглиблюючи триво-

жний, трагічний стан. Музичний розвиток відбувається так: по завершенні 

початкового 15-тактового епізоду солістка переходить на шепіт (на тлі ви-

триманої хорової педалі), а потім і на вокалізацію в імпровізаційній манері. 

Наступний розспів (уже з підтекстовкою) звучить в широкому діапазоні, по-

вноцінно розкриваючи трагедійність початкового фрагмента. 

10. «Ой, приди, приди, матінко». Agitato. За контрастом до поперед-

нього номера тут головну роль відіграє хор, а солістка співає лише в одному 

невеликому фрагменті, проте надзвичайно трагічне звучання основної теми 

підтримується повторенням тональності попереднього розділу – fis-moll. 

Драматизм ситуації підкреслено ладовою нестійкістю й альтерацією, хрома-

тичними ходами й інтервалами. Тематизм тем-причетів інтонаційно спорід-

нений з фольклорними зразками, проте більш розвинений. Автентичний ка-
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данс, контрастуючи з основною тональністю fis-moll, сприймається як анон-

сування наступного розділу.  

11. «Соловей щебече». Agitato. Одинадцятий номер завершує третій 

розділ і підсумовує тематику поховання. Спочатку новий матеріал розгорта-

ється на тлі хорового наспіву «Ой приди, приди, матінко», який цитує № 10, 

а на завершення мецо-сопрано і хор співають «Матінко рідна» на мотив 

№ 9; звучать інтонації з «Тисяцького воєводи», переінтоновані в ритмі по-

хоронного маршу, у якому втілено візуальний образ траурної ходи. Так те-

матично заокруглюється весь розділ, утворюються образно-тематичні арки 

до інших частин опери. Особливо трагічного, навіть траурного звучання на-

дають звучанню поліладові поєднання гармонічних пластів в D-dur і g-moll. 

Остання тональність містить семантику коричневого спектру: тональність 

темна, проста, дещо завуальована. 

Вербально-поетична образність – «зелений дубочок», «жовтий пісочок», 

«коричневий дерночок» – алегорично втілюють семантику поховального об-

ряду (людину кладуть у гріб, ховають у землю). Композиторка відображає 

три етапи поховання, створює просторову вертикаль, об’ємність, стереофо-

нічність музичного звучання. Водночас, вона підкреслює вербальну образ-

ність, застосовуючи відповідний тональний колорит: g-moll концентрує об-

раз землі, її насичено-темний колір, майже коричневий. Накладаючись на 

алеаторику проведень хорових фраз, створюється складна поліпластовість, 

поєднуються різні семантичні рівні. 

Нестійкість гармонічної побудови підкреслена тональними зсувами й 

накладаннями, що особливо вплинуло на колористичне сприйняття номера, 

але мажорна тональність надає урочистості, перегукуючись з наступним роз-

ділом форми. Лейткомплекс і лейттональність fis-moll в усіх номерах розділу 

створює особливий настрій і образ поховального обряду. 

У третій частині містеріальної драми художній задум сконцентрова-

ний на відтворенні «людських переживань», головний наголос припадає на 
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специфічний тип виконавства поховальних обрядів, в основі яких – імпро-

візаційність, театралізація плачів. Такі сценічні елементи є в попередньому 

розділі, образність якого зосереджена на речитативному музичному матеріалі. 

ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ. «ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДИ». «Четверта частина – це утве-

рдження Світу. Продовження роду, весільні пісні, які наприкінці набувають 

космічного характеру. Тобто це мікрокосмос, макрокосмос і вічність життя»11. 

Четвертий розділ становить фінал твору. Його жанрова основа – кален-

дарно-обрядові пісні зимового циклу (щедрівки й колядки) і весільні пісні. 

Від індивідуальної трагедії (смерть матері) композиторка переходить на 

об’єктивно-узагальнений план, пропонуючи для цього обрядові пісні над-

особистісного, міфологічного характеру. Повертаються образи, пов’язані із 

всесвітом, космосом, Дажбогом. У колядках знов виринає образ Світового 

дерева як символу всесвітньої ієрархії, структури, на різних рівнях-гілках 

якого розміщені оспівані в зимових піснях сонце (верхній рівень), місяць 

(другий рівень), зірки (нижчий рівень). Філософське осмислення життя, змі-

ни поколінь, одвічного руху планет становить головну тему розділу. Тут пе-

реважають складні поліфактурні накладання пластів, тембрів, тематичних 

блоків тонально-ладової перемінності. Візуалізація головного символу – 

Світового дерева – відбувається на всіх рівнях композиції і драматургічного 

втілення. Особливого значення набуває семантика золотоносної тональності 

H-dur, яка супроводжує лейтмотив Дажбога. 

12. «Щедрівка». Moderato gracioso. Поява щедрівки на початку заве-

ршального розділу, який, як і другий, містить весільні пісні, одразу виводить 

слухача з індивідуального на загальний план. Утворюється жанрова арка з 

першим розділом, наприкінці якого звучить календарно-обрядова пісня – 

веснянка. У першій редакції щедрівку було вміщено у початковому розділі: 

Л. Дичко переносить її у фінал, підкреслюючи цим універсальність і космо-

                                                      
11 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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гонічність прадавніх обрядових дійств. У багатьох колядках і щедрівках 

язичницького періоду однією із провідних була весільна тематика. Відбува-

ється цікава багатовимірна репризність: останній розділ образно-тематично 

кореспондує з першим («божественним») і весільними ритуалами другого 

(«людським»). Тобто у фіналі синтезовано уявлення про світ наших предків, 

їх вірування. 

Відштовхуючись від символіки контрапункту двох світів, Л. Дичко 

розвиває тонально-семантичний план твору. Досить контрастна тональна 

розробка розділу внаслідок протиставення g-moll – cis-moll – gis-moll – та 

G-dur лідійський. Відбувається ладове переінтонування, палітра з темної, 

невизначеної, коричневої стає світлою, ясною, сонячною. Наприкінці цього 

номера з’являється тема, яка об’єднує композицію твору, – гімн «Ой ти Боже, 

ти Дажбоже», – яким розпочинається «Золотослов». Він звучить у початко-

вій тональності – просвітленому голубому ладі h фрігійському, повертаючи 

образ небесного божества, утворюючи драматично-семантичну арку. 

І в мелодичному, і в ладово-гармонічному планах дванадцятий номер 

суттєво відрізняється від народних щедрівок, основу яких становить прос-

тий наспів, повторювання ритмоформул і вузький діапазон [94, с. 56–58]. 

Авторська щедрівка Л. Дичко насичена хроматизмами, напластуванням різ-

них гармоній і розвиненою мелодикою. Утім, є в ній і ознаки її фольклорно-

го прототипу – повторювальна ритміка й інтонації, близькі до народних ще-

дрівок (див. с. 203). Композиторка поєднує щедрівку з колядкою: на кожну 

фразу колядки, виконувану солістом, «приспівом» відповідає хор: «Щедрий 

вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я». Таким чином, Л. Дичко 

трактує жанри в інтонаційному плані, працюючи з ними як з музичним ма-

теріалом, який має певні виражальні особливості. 

13. «Межи трьома дорогами, рано-рано». Allegro. Цей номер теж роз-

починається гімном-лейтмотивом «Ой ти Боже, ти Дажбоже», який звучить 

речитативом-молитвою, обрамлюючи номер. Символіка фрагмента 
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пов’язана з весільною обрядовістю – задобрювання, молитва до Дажбога 

молодого. Повернено тематично-виконавські елементи речитативів другого 

розділу, адже йдеться про людський світ, у якому відбувається весілля. Про-

те Дажбог незримо фігурує в музиці номера як архетип, хоч і не набуває ін-

тонаційного втілення в лейтмотиві. Про звернення до божества свідчить то-

нальне вирішення: наприкінці панує H-dur. Основна тональна семантика – 

сіs – фрігійський, у якій Л. Дичко, за її словами, «відчуває червоний і оран-

жевий спектр як яскраві спалахи на загальному поліпластовому лінеарному 

фактурному тлі». 

Інтонаційно музика суттєво відрізняється від першого номера: мело-

дика більш широка за діапазоном, інтонаційно розвинена. Можливо, це 

пов’язано з тим, що текст «Ой ти Боже, ти Дажбоже» включений у пісню 

«Межи трьома дорогами», поетика якої вказує на більш пізнє її походження. 

У ньому йдеться про те, що молодий «князем» буває лише раз у житті (тобто 

під час весілля), триває довірлива розмова з богом (у більш архаїчних піснях 

такого тону оповіді не було – чувся панічний страх перед ним). Цей номер 

виконує переважно хор, солісти вступають лише наприкінці, причому ан-

самблем. Така особливість зумовлена весільним обрядом: як переконує 

текст, цією піснею супроводжують пересування молодих і гостей на конях, 

санях – так званий «весільний поїзд». Отже, в семантиці цього номера вже 

закладено рух, візуальну картинність, з якими вдало кореспондують сцено-

графія і драматургія твору. 

14. «Білі берізоньки, не розвивайтеся». Presto. Цей номер за темпом 

найбільш швидкий у циклі, бо спирається на танцювальність – у партитурі є 

примітка щодо виконання: «пританцьовуючи (ліва-права нога)» (с. 255). Се-

мантика образності пов’язана з весільними обрядами і втіленням нареченого 

Іванка в образі князя, вона підкреслює, що таке буває тільки один раз. Знову 

застосовано візуально-картинний, часовий принцип побудови драматургії. 

Тип викладу матеріалу нагадує речитативну техніку, похідну від американ-
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ського мінімалізму (М. Найман, Ф. Гласс, Дж. Адамс). Л. Дичко підкреслює 

цей зв’язок навіть графічно, замінюючи повторення мелодичних формул 

довгою хвилястою лінією (елементи алеаторичної техніки). 

У партитурі всі засоби виразності спрямовані на відтворення візуаль-

но-просторового відчуття стрімкого пересування – метроритмічні остинато, 

швидкі тривалості, монометрична фактура тощо. Якщо у партії хору весь 

час повторюються певні мелодичні формули, які містять прості форми руху 

(поступеневий, повтори, оспівування тощо), то солісти викрикують «Гей!», 

розспівуючи його в імпровізаційній манері. Останні три сторінки (276–278) 

два хори і ансамбль солістів дублюють один і той же наспів. Тут уповільню-

ється темп (Maestoso = 84), і на forte звучить урочиста мелодія. Поєднано 

яскраві, «виблискуючі» тональності і семантику земного світу – e-moll – 

H-dur – E-dur. 

15. «Просила Марусенька». Allegro. П’ятнадцятий номер теж розпо-

чинається скандуванням лейтмотиву «Ой ти, Боже, ти Дажбоже!», але при-

мовляння звучать шепотом, поза звуковисотністю. Можна сказати, що 

Л. Дичко трактує цей наспів подібно до лейтмотиву у симфонічному жанрі, 

виокремлюючи то одну, то іншу його ознаку. Завдяки цьому композиція на-

буває особливої стрункості. На речитацію хору накладається дует солісток 

(в E-dur – світло-зелений колорит), а пізніше хорові імітації: утворюється 

потрійний тематичний пласт. У цьому номері вперше введено діалог між 

солістами – жіночі голоси (сопрано і мецо-сопрано) співають від імені дів-

чини, а чоловічі – від імені її батька. Музичний діалог відтворює поетичний 

текст – сперечання між батьком і дочкою: дівчина просить не пускати до неї 

хлопця, а батько їй ніжно намовляє. 

Мелодика цього номера побудована на чистих квартах (переважно 

верхньої і нижньої щодо основного тону), стилізуючи давні наспіви. Коли 

додається хор, вся вертикаль насичується яскравими інтервальними сполу-

ченнями (кожен пласт має і свою логіку горизонтального розгортання), по-
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єднуючись в кольорові кластери. Яскрава фактурна поліпластовість, класте-

ри і сонористична техніка утворюють пластичність і яскраву контрастність 

акордових комплексів. У середньому розділі Andantino (с. 289) змінюється 

тональний центр: накладаються два хори в dis-moll для опису весільної об-

рядовості і символіки – барвіночок, васильочок – кольори виблискують, ме-

рехтять, створюють яскравий колорит. Музика набуває ще більшої урочис-

тості і святковості завдяки зміні на паралельний Fis-dur на словах «а за сто-

лом соколом», що переходить attacca в наступний номер. 

16. «Ходи, моя дівонько». Moderato. Апофеоз і кульмінація весільних 

святкувань – номер «Ходи, моя дівонько», у якому знову звучить діалог – 

молодої з молодим. Він набуває виразних картинних ознак, адже в інтонаці-

ях мелодики відчутна танцювальність, поєднана з наспівністю. Мелодія ру-

хається в широкому діапазоні і має розвинену ритміку. Ці та інші ознаки пе-

реконують, що Л. Дичко спиралася на інтонаційні пласти досить пізнього 

походження. У мікроциклі весілля (№ 13–16) здійснено відхід у тематичну 

сферу людського життя, втілений як особливий тематизм і семантичні зна-

чення тональностей. Дійство поєднує два світи – кульмінація весільних об-

рядів і семантика, притаманна «божественній» сфері опери. Ця частина зву-

чить в «золотій», сонячній тональності H-dur. До співу долучаються викри-

ки «Гей!» та «Гой!», вказуючи на ігрову і танцювальну природу фрагмента. 

У другому розділі номера (починаючи з 307 с., від темпу Presto) до 

співу додається притоптування (його ритміка прописана на нижньому рядку 

партитури). Третій розділ номера розпочинається з середини (с. 319) від 

зміни темпу на Andante. В останньому розділі номера всі голоси нарешті 

проспівують один і той же текст («Нехай моя косонька леліє, нехай моя ро-

дина жаліє!»), основу фактури становлять численні дублювання. 

17. Coda. «Котився виноград по загір’ю». Allegro. Текст весільної 

пісні «Котився виноград по загір’ю» має величальний характер і містить мі-

стичні ознаки – тут молодим бажають багатства, добра і довгого подруж-



139 

нього життя. У тексті пісні збереглися ознаки культу предків – весільний 

обряд заплітання «гільця», символу щастя майбутньої сім’ї, та обсипання 

зерном заради багатства молодих. Останній номер має яскраві ознаки фіналу 

в оперному жанрі. Тут поєднано два гімни, які звучали в циклі – «Ой ти, бо-

же, ти Дажбоже!», і оспівування божества Ладо, покровителя кохання і ро-

дини, до нього герої цієї хорової опери вже зверталися у № 4 і № 8. Номер 

побудований на контрастних поліпластових поєднаннях. Спочатку другий 

хор шепотом скандує лейттему «Ой ти, боже, ти Дажбоже!». Вступає бас, а 

потім до нього поступово додаються більш високі голоси – на pianissimo. На 

цей тематично-фактурний пласт накладаються перший хор і солісти, одразу 

на forte, після гімну починаючи співати пісню «Котився виноград по за-

гір’ю». Така поліпластовість утворює грандіозне, урочисте звучання, напов-

нений хоровий простір, близький за атмосферою до вступного розділу. Крім 

того, створенню універсалізму художнього простору на завершення опери 

сприяють численні дисонансні поєднання по вертикалі (септими, секунди, 

тритони тощо), які надають йому особливої яскравості і архаїчної, часом 

майже дикунської сили, викликаючи алюзії з «Весною священною» 

І. Стравінського і «Скіфською сюїтою» С. Прокоф’єва, з фовістичними тво-

рами живопису. Тісний зв’язок з фольклором, його поетизація надають йому 

абсолютно неповторного вигляду. 

Поєднання тем в E-dur, втілюючи буяння молодості і природи, зміню-

ється грандіозною кодою в H-dur, у якій поєднуються обидва лейтмотиви і 

закріплюється «божественна сфера», всеохоплюючий «абсолют», світова 

гармонія. 

Весільні обряди завершуються поклонінням богам, невіддільним від 

життя і вірувань наших предків, які втілюють ідеальний світ, у якому панує 

щастя, радість, достаток. Молитва-злиття із всесвітом, гармонія людини і 

природи відрізняють світовідчуття язичників, тому ця семантика стає остан-

нім етапом розвитку архаїчного «універсуму», представленого в опері 
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Л. Дичко. Ладо і Дажбог символізують таку ідеальну світобудову завдяки 

семантиці «золота», «сонця», пов’язаним з ритуалами праукраїнців. 

3.3 Опера «Різдвяне дійство» Лесі Дичко в контексті 

візуально-синестезійнх явищ 

На думку Т. Кривицької, опера «Різдвяне дійство» стала логічним 

продовженням лінії розвитку від хорових кантат і літургійних творів до опе-

рного жанру [112]. Ця хорова опера є своєрідним творчим і духовним під-

сумком, філософським осмисленням людського буття і космогонічних основ 

всесвіту. Сакральні ідеї та євангельська тематика тісно переплітаються з на-

родними примітивно-інтуїтивними уявленнями про божественне і духовне. 

У творі відроджуються фольклорні джерела, зокрема зимовий фольклорний 

цикл, в якому органічно поєднані архаїчні уявлення наших предків з хрис-

тиянськими вченнями і традиціями. 

Вертеп, як зазначено у підзаголовку опери, завжди був одним із голо-

вних театралізованих фольклоризованих дійств. Ідея духовного очищення, 

містеріальна драма, радісне народне свято становлять основу цієї опери. Як 

зазначає Л. Дичко, трансформація духовних ідей і національних традицій (зі 

збереженням поетичних першоджерел) відбувається у світлі сучасного сві-

тосприйняття і модерного композиторського мислення. Оперу створено 

протягом 1997–1998 років, хоча її задум виник значно раніше, ще в час на-

писання Літургії. Так само й окремі номери, зокрема колядки, спочатку були 

створені як окремі обробки, адже композитор не раз зверталась до текстів 

вертепу у своїй творчості. 

«Різдвяне дійство» присвячене видатному хоровому диригенту Євгену 

Савчуку, який здійснив його прем’єрне виконання 2007 року під час юві-

лейного концерту до дня народження Л. Дичко (було виконано лише першу 
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частину). Уся опера в її першій редакції прозвучала у 2015 році на щорічно-

му різдвяному фестивалі в Одесі. 

«Різдвяне дійство» передбачає спільне хорове і сольне виконання: 

опера написана для двох хорів – дитячого («ангельський хор») і дорослого. 

В опері беруть участь такі дійові особи: ведучий-читець (драматична роль), 

солісти – три Царі, Ірод, Рахиль, Ангел. Оркестрова партія представлена 

ударними інструментами в найширшому арсеналі – дзвони, дзвоники, кас-

таньєти, барабан, литаври, тарілки, бубен, тамтам, віброфон, брязкальця то-

що (в № 13 – шумова імпровізація-супровід кожним учасником своєї партії); 

у № 10 (четвертий розділ) уведено соло труби. 

Опера має номерну структуру – п’ять розділів-картин і чотирнадцять 

завершених номерів. Л. Дичко відтворює композицію першої, «божествен-

ної» частини вертепу. Вона містить традиційні поетичні тексти, проте їх му-

зичне втілення виходить за межі оперного жанру, становить творчий експе-

римент, розпочатий в «Золотослові». Л. Дичко вказує на складність і особ-

ливості хорової партитури. Створюючи поетичне лібрето опери, вона доби-

рала, як і в «Золотослові», традиційні тексти, пісні біблійної тематики, хоч у 

попередніх творах, як правило, спиралась на архаїчну, прадавню язичницьку 

обрядовість. Цей жанр різдвяного циклу фольклористи визначають як «ко-

ляди» – обрядові пісні релігійно-церковного змісту, приурочені до найголо-

внішого християнського свята – Різдва Христового. Такі пісні поширені у 

церковній практиці, бувають авторськими, в них переплітаються народні 

уявлення і традиції з християнськими релігійними канонами. Л. Дичко оби-

рає відомі колядки («В Вифлеємі тайна», «Дар нині пребагатий», «Весела 

світу новина», «В Вифлеємі новина», «В Вифлеємі десь предивна», «Видів 

Бог», «Веселая нам новина», «По всьому світу стала новина», «Спи Ісусе, 

спи», «Нині Адаме» та «Бог ся рождає»). Вона не раз зверталася до зимових 

обрядових пісень, їй належить кілька обробок, ці теми звучать в хоровій та 

симфонічній творчості. Зокрема, «Видів Бог» – це відома колядка-кант з 
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«Богогласника», датованого 1790 роком; а колядка-колискова «Спи, Ісусе, 

спи» є авторською і належить священику і музиканту отцю Йосифу Ки-

шакевичу. Також використовуються тексти з Богослужінь, зокрема Різдвя-

ний Тропар і Кондак. На їх основі Л. Дичко створює повний текст опери, до 

якого пише авторську музику. 

Ці тексти мали увиразнити духовний характер твору, створити атмо-

сферу паралітургічного жанру. На думку авторки, цей твір можна було б ви-

конувати як концертний у церкві на Різдво – вона намагалась відтворити дух 

церковних колядок, узявши їх за основу містеріального дійства, використо-

вуючи всі атрибути цього жанру. Вертеп набуває яскраво вираженого цер-

ковно-релігійного характеру і зближується не з народною драмою, а по-

новому переосмислює вертепну драму братських шкіл. 

Якщо в поетичному плані Л. Дичко дотримувалась канви різдвяної 

драми, то в її музичному втіленні досить вільно й оригінально інтерпретує 

цей жанр. З 11 автентичних текстів вона обирає лише дві музичні цитати у 

третьому розділі «Колядки» (№ 8 – «Веселая нам новина» використано тему 

однойменної колядки, № 9 – «Свічі воскові» на основі колядки «По всьому 

світу стала новина») і зазначає: «Колядку “Свічі восковія” вже використову-

вала у своїх “Метаморфозах”. Проте тоді навести текст колядки не видава-

лось можливим, тому що їх не можна було співати в Радянський час»12. 

Хоча в опері головним формотворчим жанром обрано колядку, кожна 

з частин твору трансформована у контрастному жанровому й драматургіч-

ному вирішенні. Часто застосовуються поліжанрові композиції: колядка-

плач у «Плачі Рахилі», колядка-колискова «Спи Ісусе», колядка-

драматичний речитатив «Втеча з Єгипту» тощо. Стилістика опери поєднує 

кілька інтонаційно-драматургічних пластів, які, переплітаючись, надають їй 

цілісності, адже тут втілено неофольклористичні традиції у поєднанні з еле-

                                                      
12 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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ментами духовно-літургічної символіки і модерних композиторських технік 

ХХ століття. Ці інтонаційно-виражальні пласти є основою самобутнього су-

часного інваріанту вертепу. 

Елементи містерії і літургічної драми зумовлені християнською сим-

волікою, типовими богослужбовими жанрами (різдвяний тропар і кондак), 

збереженням канонічного тексту, образами читця-ведучого і дитячого хору 

ангелів, дотриманням принципів церковного антифонного співу (порівняння 

партії ведучого і хорів), звуконаслідуванням дзвонових інтонацій. До баро-

кових алюзій апелює типова композиція так званої «шкільної драми», харак-

терна для цієї опери. Привертає увагу і застосування стилістики духовних 

кантів, головного музичного жанру в той час. 

Л. Дичко привертає увагу ще до одного драматургічно-стилістичного 

пласта, пояснюючи цим задум твору, насиченого християнською символі-

кою, проте він не має духовно-літургічного трактування (як у «Літургії»). 

Головний зміст – диво народження Христа – набуває ознак містеріальності, 

часом – казковості. Хор дітей звучить як хор ангелів, породжуючи філософ-

сько-космогонічні паралелі між ангелами і зірками, Божеством і космосом. 

Біблійні сюжети подано не як притчі, а як яскраві, часто символістичні кар-

тини буття. Не даремно композиторка обирає і поетичну основу з народного 

фольклору, ніби втілюючи релігійний сюжет крізь призму сприйняття і уяв-

лень простих людей. Високі духовні ідеї і теми вона насичує живою образ-

ністю, поетичністю народної мови, емоційними інтонаціями. 

Містерія створює особливий вид хронотопу в оперному театрі, коли 

зникає особистісне, дискретне і лінійне сприйняття часу і простору, нато-

мість утворюється особливий, позачасовий континуум, в якому діють біб-

лійні персонажі і вертепники, мандруючі музиканти й віряни у храмі. Фоль-

клорні мотиви втілено в колядах, які є фоном для розгортання сюжетної лі-

нії. Подібно до народного вертепу, значно спрощені й умовно прописані ро-

лі певних персонажів, а також втілені типові драматургічні рішення окремих 
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номерів. Симптоматично використовується музичний супровід, імітуючи 

примітивно-обмежений акомпанемент мандруючих вертепників (ансамбль 

ударних інструментів). Ці традиційні елементи примхливо поєднано із смі-

ливими гармонічними нашаруваннями хорових партій, новаторським автор-

ським прийомом ототожнення хорової партитури з оркестровим звучанням, 

використанням прийомів драматургічного речитативу тощо. Хорова тканина 

насичена різноманітними прийомами (речитатив, шепіт) і засобами розвитку 

типів фактури (акордовий склад, імітаційні поліфонічні прийоми – фугета 

№ 2 та № 7, народний гетерофонічний склад), багатством гармонічних і 

композиційних елементів. 

Типовою ознакою розгортання оперної драматургії є лейтмотивність, 

розглянута на матеріалі «Золотослова». У «Різдвяному дійстві» немає чіткої 

системи лейтмотивів, проте є окремі драматургічні прийоми. Композитор 

виділяє інтонаційно-тембральні комплекси, які окреслюють не стільки ге-

роїв, скільки емоційно-душевні стани. З цього погляду, зацікавлює «лейтмо-

тив зла» – тема № 5 «Ірод лютий». За допомогою хроматизованих інтонацій-

викриків на тлі тривожного ритму литавр змальовано царя Ірода, який ді-

знався про народження Христа. Л. Дичко зазначає, що цей лейтмотив є на-

скрізним у її творчості, вона використовувала його раніше в балеті «Мета-

морфози», окремі елементи – в інших творах. По-новому цей інтонаційний 

комплекс застосовано в хоровій партитурі опери «Різдвяне дійство». Автор 

стверджує: «На цьому етапі я створюю другу редакцію “Вертепу”, у яку мо-

же не входити певний музичний матеріал. Зокрема, для урочистої стилісти-

ки твору не притаманний подібний зловісний образ <…> можливо я його 

зніму»13. 

Ще одна лейтсфера – образи ангельського славильного хору, інтонації 

якого створюють тематичну арку в межах першого розділу та між початко-

                                                      
13 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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вим і завершальним розділами опери. Лейтінтонацією також супроводжу-

ються образ ридаючих матерів, зокрема Рахилі. Створюючи оперну інтерп-

ретацію вертепу, Л. Дичко звернулася вже до містерії, апробованого нею 

жанру, який ідеально відповідає світогляду і стилістиці. Узагальнений тема-

тизм, введення християнських архетипів і символіки, втілення традиційних 

образів без глибокої внутрішньої персоніфікації і драматичного розвитку, 

ідеалізація старовинних ритуалів і обрядів, контрасти на межі форм – ці 

ознаки дають підстави говорити про наявність специфічної, оперної стиліс-

тики і всеосяжного світу містерії, до якої звертається авторка, втілюючи но-

вий духовний універсум. Такі ознаки утворюють особливий музичний прос-

тір, в якому композитор, як деміург, вибудовує нову реальність, втілює свій 

погляд на буття, застосовує нову музичну мову на міжкультурних і міжви-

дових зв’язках. Подібне спостерігаємо у творчості митців ХХ–ХХІ століть: 

О. Скрябіна, О. Мессіана, В. Кандинського, К. Штокхаузена. Ці ж ознаки 

притаманні й творчості Л. Дичко. 

Видається, що в новій опері ще більш послідовно втілено універсальні 

алюзії до звуко-візуальних образів, адже в ній виявляються візуально-

синестезійні аспекти творчості, про які Л. Дичко говорить так: «Коли я пи-

сала оперу, я багато разів відвідувала Софіївський собор. І під враженням 

від цих мозаїк створила свій твір. Гра, мерехтіння сланців дуже вразили ме-

не, адже вони мають більше ста двадцяти шести відтінків різних кольо-

рів!»14. Отже, визначимо ті візуальні чинники, які надають можливість гово-

рити про просторовість і об’ємність музики Л. Дичко, а також види екфра-

зису в опері «Різдвяне дійство»: 

– стилістика християнських образотворчих жанрів (фрески й мозаїки 

Софії, іконографія і книжкова мініатюра, жанри барокового живопису); 

                                                      
14 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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– просторовість і об’ємність, архітектоніка храмового звучання (алю-

зія до втілення просторовості молитви, богослужебного канону, різдвяної 

проповіді, «дзвоновість» у виконанні ударної групи); 

– архетипи сакрального дійства, вертепного театру і різдвяних мініа-

тюр (Марія, малятко Ісус, Рахиль, Ірод, Пастушки, Три Царі, Ангел); 

– втілення контрастності, просторовості, об’ємності й стереофонічнос-

ті звучання завдяки традиційним прийомам церковного антифонного співу 

(священик і паства), шляхом протиставлення Ведучого й хору, дорослого 

хору і хору янголів, дійових осіб та хору); 

– утілення пластичних і рухливих образів (втеча в пустелю, мандруючі 

царі, музиканти і вертепники); 

– утілення ідей просторовості, об’ємності, рельєфності (завдяки конт-

расту частин і репризності, використанню різних виконавських складів, по-

ліпластовості фактури, потовщенню вертикальної акордової структури вна-

слідок розщеплення горизонталі тощо). 

Відзначимо, що в кольоровій інтерпретації твору Л. Дичко відштовху-

ється від іконографічного стилю в церковних жанрах, передусім від кольо-

рової семантики фрески, мозаїки, вітражу, ікони [161]. Адже в християнсь-

кому мистецтві завжди панував канон, згідно з яким іконописець створював 

строго визначені образ і сюжет. Незмінними були лише кольори одягу Хри-

ста і Святих: Богоматір традиційно зображували в темно-синьому хітоні і 

вишневому покривалі-мафорію, а Христа – у блакитному плащі. Вишневий 

колір вбирає початок і кінець спектру (червоний і фіолетовий), тобто симво-

лізує самого Христа, а синій та голубий – кольори неба, чистоти і цноти. 

Колір золота, яким змальовували німб святих, був одночасно символом цар-

ської влади і відображенням Господнього світла, тому він мав глибоке сак-

ральне значення (ці ж кольори композиторка відмітила у фресці Богоматері 

Оранти). Саме синій і золотий кольори відіграють особливу роль в «Різдвя-

ному дійстві», втілені засобами семантики небесного D-dur та A-dur. Світ-
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лу, травневу тональність E-dur Л. Дичко забарвлює благородним золотом 

(відбувається кольорово-семантична модуляція). Ці кольори обрамлюють 

весь твір, стаючи символами Божественного, небесного. Блакитний колір є 

лейтбарвою, втілюючись завдяки d-moll, він означає людський світ, при 

цьому він значно тьмяніший і прозоріший, ніж небесний символ – D-dur. 

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ «ТАЙНА ПРЕВЕЛИКА». Основу розділу становлять чо-

тири номери, у яких переважає величально-гімничний настрій, змальову-

ються біблійські картини народження і поклоніння пастирів і волхвів-царів 

Ісусу Христу. Його композиція містить елементи симфонізації партитури, 

об’єднувальним лейтцентром є ангельське прославлення «Слава во вишніх 

Богу!» на тлі фігурацій дзвонів, що підкреслює святково-урочистий харак-

тер вступної частини. Вона досить об’ємна (триває майже 15 хвилин) і впе-

рше прозвучала на сцені на ювілейному концерті Л. Дичко. Поетичні рядки 

узято з колядок («В Вифлеємі тайна», «Дар нині пребагатий», «Весела світу 

новина», «В Вифлеємі новина», «В Віфлеємі десь предивна»), тексти яких 

довільно складені автором відповідно до драматургії сюжету. Наприкінці 

розділу урочистою кульмінацією звучить Рождественський кондак. 

Головні образи-символи в розділі – кольори неба й золота, які симво-

лічно виражають тональний план, відтворюють небесне буття, позачасовий 

простір, Божественне буття. Тому в семантиці опери увиразнено характерну 

лейттональну сферу, яка втілює божественне начало в тональних символах – 

A-dur і D-dur. Подібно до іконографічних зразків, ці тональні сфери відо-

бражають ідеальний «божественний вимір», особливості просторового зву-

чання в храмі. Ця стилістично-семантична сфера містить символіку христи-

янських ритуалів, святкової літургії та її жанрів (кондака, в останньому роз-

ділі – тропаря) в хорових масивах, в уведенні читця в образі священнослу-

жителя, в особливому, святково піднесеному тематизмі. Вона набуває роз-
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витку в інших розділах опери, досягає найбільш величального звучання у 

фінальній частині, утворюючи драматургічно-семантичну арку. 

1. «В Віфлеємі сталась тайна превелика». Перший номер – один із 

масштабних в опері, драматургічно й композиційно він найбільш насичений 

і містить головну філософсько-естетичну ідею твору – відтворення таїнства 

містерії, її глибокого сакрального значення, втілення божественного духу й 

утаємниченість у це знання людства. Тому обраний інтонаційний матеріал, 

його високий пафос викликають алюзії з урочистою святковістю Різдвяної 

служби Божої: антифони хорів відтворюють атмосферу діалогу священика і 

його пастви; ведучий, який сповіщає таїну народження Христа – нагадує чи-

тання із Святого Письма. Л. Дичко використовує текст традиційного цер-

ковного жанру – Кондака Рождества, який озвучує ведучий («Дева днесь 

Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: нас 

бо ради родися Oтроча младо, Превечный Бог»). Це ще більше підкреслює 

його «пастирську» роль у драмі, прославні вигуки «Слава!» нагадують цер-

ковні «Алілуя!». Характер номера підкреслено звуконаслідувальним вико-

ристанням дзвонових переливів у партії ударних інструментів – одного з 

центральних символів богослужебних відправ. Специфічні фактурні ефекти, 

мелодико-інтонаційні прийоми, характерні для церковної музичної мови, 

сприяють втіленню цілісного музичного образу всього розділу. Привертає 

увагу нерегулярна ритміка, типова для богослужбового співу, яка відштов-

хується від поетичного метру. 

Головна тема «Слава во вишніх Богу» визначає характер урочистого 

церковного гімну, текст якого взято з приспіву колядки «В Вифлеємі тайна», 

вона стає лейтінтонацією опери, символізуючи Божественне одкровення, 

єднання людства в уславленні Бога. Уперше її виконує дитячий хор, втілю-

ючи ангелів, які сповіщають людям про велике таїнство народження Божого 

сина (т. 7). Тема буде проведена ще тричі, вона стане своєрідним рефреном 
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для всього номера, а у фіналі урочисті інтонації підхоплює хор, які в партії 

Ангелів перетворюються на окремі вигуки. 

Ця лейттема ще буде звучати в № 4 («Поклоніння пастиріє») у партії 

мішаного хору, у повнозвучному гімничному фіналі першого розділу, як 

лейтінтонація і лейттембр (дзвони і дзвоники) в завершальному розділі опе-

ри (№ 14 «Божество. Рождество»). Поетично-драматургічний місток пере-

кидає роль ведучого в побудові першого розділу – він урочисто проголошує 

слова Різдвяного кондака («Діва десь пресущественного раждаєт…») в № 1 

і завершує ними останній номер розділу (№ 4 «Поклоніння пастиріє»). Пар-

тія ведучого в останньому розділі (№ 14), в якому він завершує композицію 

прочитанням Різдвяного Тропаря («Рождество Твоє, Христе Боже наш…»), 

сприяє зміцненню драматургічних зв’язків, композиційній і стилістичній 

цілісності твору загалом. 

Композиція номера «В Вифлеємі тайна…» має ознаки рондальності, 

лейтінтонація ангельського хору стає рефреном, а епізодами є теми мішано-

го хору. Вони набувають розвитку в подальшій драматургії твору. Розгля-

немо лейтінтонації хору – остинатне повторення-кружляння паралельними 

мажорними тризвуками на фоні теми дитячого хору «В Вифлеємі тайна» 

(з 33 т., Andantino cantabile). Пізніше такі прийоми розвитку трапляються в 

цьому ж розділі A tempo (119 т.). Ці фактурні прийоми застосовано й у фі-

нальному розділі опери. У гармонічному плані утворюються політональні 

нашарування тризвуків, які являють собою потовщення основної мелодич-

ної лінії по вертикалі – один з улюблених фактурних прийомів Л. Дичко, не 

раз застосований в цій опері. 

Ще одна важлива лейттема присвячена характеристиці матері Ісуса – 

Марії: вона з’являється після другого проведення лейттеми ангелів і речита-

тиву ведучого (від т. 70 – Andantino cantabile) і містить два елементи. Перша 

розспівана інтонація партій мішаного хору на mp (втілює семантику «земно-

го життя») побудована на елементах гетерофонічної фактури, вона створює 
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ніжний, теплий, земний образ матері. До цього епізоду долучається звукозо-

бражальна тема, побудована на глісандуючих ходах на словах «В вертепі на 

сіні, в ясла положила». Про ці темброві прийоми хорового співу вже йшло-

ся, та якщо в опері «Золотослов» вони наслідують народний спів, тут хорове 

глісандо має підкреслити незвичність ситуації; завдяки цим прийомам зву-

ковидобування музична тема набуває опуклості, об’єму, просторовості. Дві 

теми з’являються і в розвитку першого номера після чергового проведення 

рефрену. Тема Марії стане основою розвитку № 13 із фіналу – «Марія мати 

прекрасно співає», сприятиме зміцненню драматургічних зв’язків твору. 

Завершується номер останнім проведенням теми «Слава во вишніх Богу» 

з антифонними перегуками двох хорів та елементами «гокету», що імітує 

церковний передзвін. Цікаво, що завершується номер на півтону нижче – в 

Des-dur з політональними накладаннями тризвуків. Нагадаємо, що це улюб-

лена тональність Л. Дичко, вона «є універсальною, вбирає в себе усі значен-

ня й символи, є найбільш радісною»15. У цій частині композиторка найбільш 

послідовно втілює візуально-синестезійні комплекси, розглядаючи дію ніби 

в межах храму, тому музичний матеріал і фактурні нашарування створюють 

просторовий ефект «купольності». Цьому сприяє й композиція частини, по-

будована на основі репризності й аркоподібності. Храмовий купол вважають 

символом небесного склепіння. Цю ідею підтримує антифон хору і слова 

ведучого як проповідь священика до парафіян. Просторові алюзії виникають 

завдяки партії ударних, адже вони втілюють церковний дзвін і семантику 

небесного звучання (h-moll). Відштовхуючись від загальної концепції, 

Л. Дичко вибудовує фактурно-динамічну просторову драматургію опери – 

найбільш повнозвучно на forte, опукло звучать величальна тема, натомість 

інші теми поступаються їй в могутності, просторовості фактури. 

                                                      
15 Інтерв’ю Лесі Дичко автору дисертації. 
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Зазначимо, що така аркоподібна, часом дзеркальна композиція (як у 

першому номері) і лейтмотивна драматургія з дотриманням головної теми 

як семантичного й мелодико-інтонаційного зерна музичної побудови харак-

терні й для «Золотослов». Це характерно й для деяких хорових циклічних 

творів Л. Дичко. Тому доречно говорити про певний характерний тип опер-

но-хорової драматургії, що кристалізувався в різних жанрах творчості і на-

був остаточного вираження в її музично-театральних творах. Слід вказати і 

на тяжіння Л. Дичко до симфонізму в хоровому творі. 

2. Фугета. Allegro. Поліфонічна фугета логічно продовжує розвиток 

першого номера (виконується attaca). З попереднім музичним матеріалом її 

споріднює піднесено-урочистий настрій, повнозвучна хорова фактура, гім-

нічні інтонації. Безумовно, тему фугети можна ототожнювати з інтонаціями 

остинатних проведень (див. № 1 т. 33), хоч є й відмінності, породжені конт-

растом з попереднім розвитком: уведення поліфонічної фактури, імітацій, 

ритміки (розмір 12/8), дотримання тональних устоїв, швидший темп. Цікаво, 

що протягом твору витримується основна тональність – A-dur – символ не-

бесного, та наприкінці відбувається несподіваний зсув у тональність ІІ низь-

кого ступеня (стаючи VI низьким для D-dur у № 3). 

Фугета невелика за обсягом (21 такт) і побудована на фразі «Слава во 

вишніх Богу» (з колядки «В Віфлеємі тайна»), яка зближує два початкових 

номери, хоч вони контрастні за фактурно-динамічними характеристиками і 

за жанровими ознаками. Т. Кривицька вважає, що використання фугети як 

типу розвитку і жанру споріднює оперу «Різдвяне дійство» з ораторією: 

«<…> Наявність імітаційно-поліфонічних форм (дві фугети), що заміщають 

собою оркестрові номери-ритурнелі» [113, с. 11]. 

3. «Тріє царі». Andantino secco. Досить несподіваним і контрастним 

до попереднього розвитку святково-релігійної тематики є центральний но-

мер першого розділу «Тріє царі». Уперше після партії ведучого в цій хоро-
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вій опері з’являються солісти – традиційні сценічні амплуа: тенор, баритон, 

бас. Вони асоціюються з архетипами людей різного віку, соціального стату-

су, національності (як три гостя із «Садко» М. Римського-Корсакого, три 

міністри з «Турандот» Дж. Пуччіні тощо). І хоча ці ролі обмежені двома 

фразами, вони відіграють важливу символічну роль. Номер вирішено як 

оперно-хорову сцену: перший епізод – «Ідуть, ідуть, од Персиди тріє царі, 

Ідуть ко Христу з дари» – це звукозображальна картина: ударні (дзвони і ли-

таври) задають ритм четвертними й восьмими в розмірі 4/4 (алюзії до мар-

шу), а чоловічі голоси підхоплюють і розвивають розмірене крокування ца-

рів (остинатний ритм четвертними). Ритмічне остинато й сонорні ефекти 

хорової фактури, яка розростається від унісону до співзвуч-кластерів, відт-

ворюють ходу-поклоніння, візуалізують музичний простір. Специфічні ди-

наміка (від piano до pianissimo) й артикуляція (акценти на сильну долю, фект 

secco, як зазначено в партитурі) створюють стереоефект наближення й від-

далення хорового звучання. 

Подальший розвиток хорової фактури має ознаки канту, спирається на 

хоральну фактуру, поділ на групи голосів, адже в триголосному канті про-

тиставлені верхні голоси басу, а в цьому номері протиставляються група ба-

сів і тенорів. Ці ознаки характерні для розділу Piu mosso (т. 21), у якому змі-

нюється тип фактури й розповідається про три дари царів Ісусу. Централь-

ний епізод номера та його кульмінація – терцет царів на тлі витриманого 

тризвука чоловічого хору, який трансформується у кластер (тт. 26–35). Фра-

зи царів, які вступають по черзі згори вниз (тенор-баритон-бас), набувають 

мелодекламаційних ознак, вільна ритміка, а дзвонові акценти й хорова пе-

даль створюють містично-замріяну картину з дещо імпресіоністичним зву-

кописом. 

Підсумком звучать мішаний і дитячий хори на словах колядки «Весе-

ла світу новина». Повертається кантова вертикаль, яку розпочинають чоло-

вічі голоси, до них поступово долучаються жіночі тембри і дитячий хор, а 
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наприкінці царі просять благословення за принесені дари. Супроводжує хо-

рову фактуру остинато перкусії. Привертає увагу тональний план частини – 

на тлі основного устою h (h-moll дорійський) накладаються політональна 

акордова вертикаль, в останньому розділі – Comodo – відбувається зміна ла-

ду на однойменний (H-dur міксолідійський). Загалом витримано обрану се-

мантику кольорів, а визначена лейттональність стає аркою для надання цілі-

сності, символічності першого розділу. 

4. «Поклоніння пастиріє». Andantino. В останньому номері першої 

частини «Різдвяного дійства» відбувається синтез попередніх лейтінтонацій 

і повернення гімнично-прославного тематизму. Номер звучить відразу за 

«Тріє царі», символізуючи продовження піднесень маленькому Ісусу та 

оспівування великого таїнства. У цьому номері найбільш відчутний дуалізм 

образних і фактурних пластів – земного буття і небесного ангельського хо-

ру, притаманного містеріальній концепції. Умовно номер розпадається на 

два епізоди: перший присвячений приходу пастирів, а другий – Misterioso 

dolce – містить основні лейтінтонації, охарактеризовані в першому номері. 

У першому епізоді (12/8, fis-moll) знову початковий склад виконав-

ців – речитативні фрази ведучого набувають розвитку в антифонному діало-

зі дитячого й мішаного хорів. Інтонаційно ця частина близька до теми 

«В Віфлеємі тайна» з першого номера і теми фугети з другого. На словах 

«Серед темної ночі, дивне світло б’є в очі» (з т. 23), хор доходить до forte і 

з’являються остинатні звороти паралельними тризвуками й квартсекстакор-

дами, які містяться в № 1. Вони мають створити ефект святковості, урочис-

тості, дзвоновості, підкреслити семантику тональностей. 

Кульмінацією номера є проведення лейттеми «Слава во вишніх Богу» 

(в лейттональності D-dur), яку виконують два хори. Її підхоплює й розвиває 

дзвонова партія ударних, на тлі якої звучать слова ведучого – «Дар нині пре-

багатий із небес зійшов». У наступному хоровому епізоді з’являються еле-
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менти гокету на словах «Слава!», створюючи багатоголосний ефект дзвоно-

вості. Останні слова ведучого утворюють дзеркальну арку, замикаючи весь 

перший розділ на словах Різдвяного кондака, що стає квінтесенцією образ-

но-семантичного наповнення твору. Невеличка кода (тт. 54–58) увінчує роз-

виток хорової партії а сарреlla: каденція побудована на висхідному гамопо-

дібному звороті в унісон, що затримується в різних голосах у вигляді клас-

теру, проте далі розв’язується в тонічний тризвук D-dur на fortissimo. У кінці 

розділу Л. Дичко традиційно ущільнює фактуру, створюючи в кадансі ефект 

просвітлення, «небесного осяяння». 

У першому розділі опери яскраво виявляються візуальні аспекти дра-

матургії: опозиція Божественного й земного, втілена засобами образного 

тематизму, протиставлення хорових груп, хору й солістів за антифонним 

принципом, фактурні й ладо-гармонічні пласти, семантика тональної барви. 

ДРУГИЙ РОЗДІЛ «ІРОД ЛЮТИЙ». У трьох номерах цього розділу (№ 5 

«Ірод лютий», № 6 «Плач Рахилі» та № 7 фугета) образно-емоційна сфера 

змінюється полярною за своїм характером: драматично-трагічною, а замість 

світлих біблійних образів переважають теми людського горя. Сцени вбивст-

ва немовлят набувають особливого емоційного забарвлення, сприймаючись 

як узагальнена символіка зла і смерті. У розділі персоніфіковано героїв 

«з народу» – убита горем мати Рахиль, терцет трьох царів. Така контрастна 

образність і конфлікт земної і небесної сфер, певна гіперболізація страж-

дань, сцен вбивства і смерті типові для містерії, вони сприяють розвитку ві-

зуально-синестезійного аспекту драматургії твору. 

Символіку вертепного дійства, людські образи композиторка тради-

ційно підтримує семантикою тональностей. Особливого значення набуває 

d-moll як найбільш лірична, вона символізує людські страждання (в № 6), 

емоційні сплески та відхід від містерії (в № 7 і третьому розділі «Колядки»), 

материнську любов (№ 6, пізніше – в «Колисковій Ісусу»). 
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5. «Ірод лютий». За основу поетичного тексту в цій частині Л. Дичко 

обрала дві популярні колядки – «Весела світу новина» та «Видів Бог». 

Остання є відомою українською апокрифічною колядкою християнського 

циклу з XVIII століття (опублікована вперше у «Богогласнику»). Пізніше її 

записано в багатьох варіантах, особливо поширений із них – «Ой видить 

Бог, видить Творець» в аранжуванні К. Стеценка. Вона згадується в істори-

чних і літературних джерелах, зокрема в поемі Т. Шевченка «Назар Стодо-

ля» («Бачить же Бог, бачить Творець») її виконують колядники. І. Франко у 

статті «Наші коляди» пише: «<…> Колядуючи козаки в 1-м акті під вікном 

сотника співають звісну пісню з “Богогласника”, що починається словами 

“Видів Бог, виді сотворитель”, тільки перешліфовану на народний язик» 

[251, с. 11]. 

Ці колядки зберігають релігійний характер протягом століть, а як 

складова народного театралізованого дійства, вони набувають нового коло-

риту й символіки. Л. Дичко і раніше зверталась до цих колядок, а для ство-

рення своєрідної атмосфери у другому розділі обирає рядки про царя Ірода, 

який став символом вбивці, ката, зосередженням злості й ненависті. У на-

родному вертепі Ірода завжди супроводжують Смерть і Злидні, він є това-

ришем Чорта. Та на відміну від його висміювання у фольклорі, Л. Дичко у 

«Вертепі» гіперболізує й демонізує Ірода як уособлення зла. Тому для неї 

особливої ваги набуває тритоновий лейткомплекс, умовно названий «лейт-

мотивом зла». Він становить основу музичного номера загалом: на тлі рит-

мічного остинато у литавр і тарілок, у чоловічих голосів в терцію проходить 

висхідна хроматизована інтонація, зависаючи на другому щаблі а-moll, спу-

скаючись і загострюючись без розв’язання на сьомому підвищеному. По-

ступово вона заповнює всю хорову фактуру, а її тривожне звучання посилю-

ється читанням тексту ведучого. Тритоновий лейткомплекс має своєрідне 

семантичне й символіко-звукове значення. На думку композиторки, він ніби 

«мерехтить», «тремтить», не набуваючи певного забарвлення. Вона наголо-
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шує, що святково-сакральна стилістика всього твору не дає можливості цій 

темі перерости в традиційний образ «абсолютного зла». Трагічні й зловісні 

образи людського світу опосередковано втілюються і звучать як контраст до 

божественного звучання крайніх розділів. Лейткомплекс проводиться двічі 

(удруге з 19 т.), поширюючись у звуковому просторі (голоси діляться divizi) 

і доходячи до forte, смислова кульмінація відбувається на словах «Чотирна-

дцять тисяч! Чотирнадцять тисяч! Чотирнадцять тисяч! дітей малих 

убити повелів». Хорові партії повторюють ці слова на pianissimo на одному 

звуці, відбувається розшарування звукової горизонталі, утворюються клас-

терні звучання. Л. Дичко наголошує, що кластери – це своєрідні сонорні 

плями, які створюють особливий ефект – кольорову палітру, яка «мерех-

тить», «сяє» (ці прийоми застосовувалися й раніше). Хорове ostinato й соно-

ристичне звучання кластера тут сприймаються подібно до образів хаосу в 

«Золотослові», але тут його семантика ще більш драматична, вона символі-

зує вбивство і смерть. 

На зіставленні двох образів – лейтмотиву зла і образів убієнних немов-

лят – Л. Дичко вибудовує композицію твору. Драматургічні хвилі наростан-

ня, стаючи все коротшими, тричі протягом твору будуть зіштовхуватися два 

головні образи номера (тт. 65, 108). Кульмінаційним моментом цього розгор-

тання є нова тема – Tragico, forte, т. 123. – «Матері гірко ридають, смерть 

дітей споглядають». Л. Дичко вводить новий лейтмотив матерів, які втра-

тили своїх дітей – оспівування ввідними тоніки, що набуде значного розвит-

ку і трансформації в образі Рахилі, який уособлює страждання матерів. 

6. «Плач Рахилі». «Плач Рахилі» – це логічне продовження драматур-

гії, зосередження лірико-драматичних образів опери. На текст колядки «Ви-

дів Бог» (№ 5) створено нові пісні зимового календарного циклу з українсь-

кими плачами й голосіннями. Голосіння – це жанр українського фольклору, 

який ґрунтується на ритмічній та мелодичній імпровізації на основі автен-
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тичного тексту, що трансформується в контексті різних обставин і ситуацій, 

залучаючи нові теми та створюючи нові образи. Плакальниці, що виконува-

ли голосіння, щоразу створювали новий текстовий прототип, який ґрунтува-

вся на знаннях про життя й діяльність померлого. Незважаючи на те, що в 

голосіннях використовувались окремі текстові формули, епітети, метафори, 

цей жанр можна вважати індивідуалізованим, оскільки кожен текст побуту-

вав як інваріант. Таким чином, кожне виконання «голосіння» є новотвором. 

Тому біблійний образ Рахилі-плакальниці є й узагальненням образів усіх 

скорботних матерів, а водночас – яскравою персоніфікацією саме українсь-

кої жінки, адже в основі її інтонацій національні традиції. 

До жанру плачів Л. Дичко зверталась і раніше у хорових творах, зок-

рема і в третій частині опери «Золотослов». «Плач Рахилі» теж має своєю 

основою колядку «Видів Бог» і розпочинається словом-зверненням ведучо-

го: «Рахиль, твоїх чад ізбитих перестань же плакати, перестань же плакати, 

Рахиле». Тема матері Рахилі проводиться на тлі сонорного кластера хору 

(витримані звуки d-e-forte-as, які поступово розширюються в діапазоні), а в 

її основі – наслідувана інтонація матерів з попереднього номера. Лейттема 

матері вузько об’ємна (кварта вниз, терція вгору), спадаюча, для неї типова 

вільно імпровізована ритміка, декламаційність, ладова нестабільність, хро-

матизми. Вона утворюється шляхом розвитку однотактової інтонації-ядра, 

яка поступово розширює діапазон від малої октави, захоплюючи ges другої 

октави. Тема Рахилі проводиться двічі, її оточують слова ведучого. Семан-

тика її звучання – стриманий, глухий, присмерковий тон d-moll. 

Останнім етапом у розвитку композиції є поява солістів – трьох царів, 

які заспокоюють матір темою «Сини твої з Христом жиють» (т. 48), викла-

деною в кантовій манері, яку пізніше підхоплює хор – «Хто ся на бога надіє, 

род єго не змарніє». Загалом, для номера характерна ладова нестабільність. 
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7. «Фугета». Vivace. Фінальний епізод другого розділу-сцени «Ірод 

лютий» присвячений поліфонічному жанру фугети. Це друга фугета в опері, 

яка багато в чому наслідує склад і тип розвитку першої, величальної. Однак 

цей епізод звучить в мінорі (gis-moll – темніший колорит), адже «вінцем 

слави» увінчані мертві немовлята, загиблі від рук людей царя Ірода. Хоча в 

лібрето звучить тема вбивств невинних дітей, Л. Дичко не наголошує на 

цьому драматичному моменті, трактуючи його більш узагальнено. Тому за-

кономірним є використання семантики багатозначної, всеохоплюючої тона-

льності, сповненої образності «сонця», «світла», «просвітлення» (в «Золото-

слові» паралельний H-dur набув визначення «божественного» буття завдяки 

семантиці «золота»). Образи невинно убієнних дітей постають як на іконі – 

у світлі, сяйві тональності gis-moll. 

Головна тема спирається на переінтонування звернення царів до Рахи-

лі (там висхідна кварта, тут – низхідна). Наприкінці звучить кульмінація, 

заснована на розвитку теми «вбитих немовлят», проте сонорні кластери за-

мінюють трагічну семантику смерті і горя вшануванням і уславленням. 

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ «КОЛЯДКИ». Цей епізод становить ліричну кульміна-

цію твору, своєрідний драматургічний відхід від трагічності буття і повер-

нення до променистих образів ангелів і небесного хору. Дві колядки вико-

нують мішаний хор («Весела нам новина») та мішаний і дитячий хори 

(«Свічі воскові»). В останньому з’являється соліст в подобі Ангела, який 

провіщає Божу благодать. Однак, на відмінну від панегіричності крайніх роз-

ділів, центральний більш інтимно-особистісний, тут біблійні образи в їх 

людській іпостасі – Ісус-немовля, Марія – турботлива мати, Йосиф – любля-

чий тато. 

Семантика тональності d-moll, в якій викладені обидві колядки – 

м’яка, ніжна, тепла, вона найбільш «людяна» і втілює колядування, його 

традиції. 
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8. «Веселая нам новина». Andante cantabile. Образ традиційної коля-

дки «Веселая нам новина» є відходом від загального розвитку драми. 

Л. Дичко вперше використовує майже повний текст колядки й цитує мело-

дію пісні, створюючи її обробку. З одного боку, цей номер наближає до 

першооснов вертепного дійства в його фольклорному еквіваленті, адже ко-

лядки й щедрівки є головним музичним супроводом до театралізованих по-

становок на Різдво. Але традиції національного фольклору, їх авторська ін-

терпретація зближує центральний розділ з жанрами хорових кантат і обро-

бок Л. Дичко. Можна стверджувати, що сакральний архетип містерії, про-

відний для першої, частково – другої частин, відступає під впливом вертеп-

ного дійства і його народно-обрядової тематики. 

Номер побудовано у традиційній куплетній формі, проте Л. Дичко 

вдається до оригінальної обробки твору, застосовуючи тонально-ладові, га-

рмонічні засоби, різні типи хорового викладу (хоральний, гетерофонічний, 

поліфонічний в завершальній stretti). Розпочинає твір невеликий вступ, у 

якому застосовано гармонічно-фактурний засіб – кластери, проте наприкінці 

відбувається розв’язання в тоніку F-dur. Перший куплет і приспів співають 

чоловічі партії (2/4, F-dur, mezzo piano, із т. 5), далі їх підхоплює весь хор і 

колядка звучить досить традиційно, проте Л. Дичко використовує незвичні 

терцієві проведення куплетів: F-dur – As-dur – E-dur – G-dur – B-dur. Такі 

тональні переходи створюють просторові ефекти звучностей. У номері до-

тримано традицій народного виконавства, коли найбільш досвідчений коля-

дник-отаман, «береза», заспівував куплет або перший рядок, а всі інші учас-

ники дійства підтримували його. Наприкінці, на словах «Алілуя», створено 

невелике стрето з початкового мотиву колядки та хоральну хорову каденцію 

в E-dur. 

9. «Свічі воскові». Andante cantabile. Ще одна відома колядка – «Сві-

чі воскові», її оригінальна назва – «По всьому світу». Композитор вказує на 
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символічне значення для неї образу свічки, що символізує вогник віри й лю-

бові до Бога, незгасимий вогонь серця. З іконографічних християнських об-

разів відомі образи вогненного серця Матері Божої й Ісуса Христа. Л. Дичко 

давно мала намір використати цей текст, його яскраво виражену символіку і 

втілила його в «Різдвяному дійстві». За її словами, колядка є основою му-

зичних тем в балеті «Метаморфози», та в них використано тільки інтонацій-

не ядро, а не сам жанр і поетичне першоджерело. Надаючи важливого зна-

чення цим образам, вона створює не просто обробку народної пісні, а повер-

тається до стилістики першого розділу опери, вводить дитячий хор янголят і 

соліста, який уособлює образ Божого Ангела і промовляє до людей, спові-

щаючи добру новину, озвучуючи тематику різдвяних свят. 

Розпочинає колядку Ангел «По всьому світу стала новина» (E-dur, 4/4, 

piano), виконуючи її на тлі звучання дзвіночків. Хор ангелів підхоплює при-

спів a caрpella, а мішаний хор ніби віддзеркалює ангельській спів, але при 

цьому звучить ладово-контрастна цікава гармонічна вертикаль. Подібно до 

цього побудовано друге проведення заспіву і приспіву (з 25 т), а наприкінці 

звучить кадансовий зворот, подібний до вступу до № 8. Наступне, третє 

проведення звучить на терцію вище – в G-dur, використовуються імітаційні 

проведення теми, звучання набуває ніжності й ліричності. 

Кульмінацією всього третього розділу є частина A tempo, maestoso 

(повертається початкова тональність номера) – в партії дитячого хору і в чо-

ловічих голосах імітуються удари церковних дзвонів, на тлі яких урочисто 

звучить соло й партія альтів – «Засяяла звізда», тема проводиться двічі. 

У фінальному приспіві обидва хори і солісти розспівують слова колядки, 

закінчуючи урочистою повнозвучною кульмінацією 

ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ «ВТЕЧА В ЄГИПЕТ». У четвертому розділі опери 

повертаються драматичні образи: № 10 написаний у незвичній хоровій ма-

нері – як драматичний речитатив, він становить кульмінацію частини. Саме 



161 

тут найбільшої виражальної сили набувають не інтонаційні комплекси, а те-

мбрально-виражальні засоби: прийоми людського мовлення, речитації, со-

нористично-фактурні прийоми поєднання кількох хорових пластів тощо. 

Супровід ритмічно-шумової партії ударної групи увиразнює драматизм цьо-

го епізоду. Яскрава виразність, театральність сцен втечі втілені елементами 

звукозображальності і візуальної картинності, які, як ознаки оперної стиліс-

тики Л. Дичко, виявились саме в цьому розділі. Тут теж є внутрішній драма-

тично-композиційний контраст – № 11 «Колискова Ісуса». Номер відходить 

від драматичної лінії розвитку, він звернений до родинної образності. Тут 

персоніфіковано героїв, Христа як маленького хлопчика, якому мати співає 

колискову. 

10. «Втеча в Єгипет». Тут Л. Дичко знову звертається до драматичної 

лінії сюжету, перерваної введенням колядок у попередній розділ. Образи 

страху, втечі, переслідування, зосереджені в епізодах про Ірода, поверта-

ються й по-новому трансформуються у драматичному речитативі. Шепотін-

ня, декламація, крики, зойки – це типові елементи сучасної музичної мови, 

важливий атрибут постмодерного вокального виконавства. 

В опері «Золотослов» відсутня звуковисотність в речитативному № 5 – 

«Тисяцький» як елемент комічного жанру. У номері «Втеча в Єгипет» ком-

позиція побудована на основі декламації (використовується текст колядки 

«Всі язици»), створюючи максимальне драматичне напруження, театралізу-

ючи хорові партії, втілюючи звукозображальні елементи й образи засобами 

речитації. Ударна група на початку епізоду задає темп розвитку – нерво-

вість, напруження. Навіть графічно в партитурі спостерігається метро-

ритмічне, фактурно-динамічне наростання, контраст вигуків на forte та ше-

поту на р, сприяючи нагнітанню драматургії. При згадці про Ірода звучить 

ритмічна тріоль з його лейттеми, створюється лейтритм і «лейтстан». Куль-

мінаційний розділ – «А смерти держава сотреться і глава Адска сокруши-
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ся» – звучить в усіх хорових голосах, але далі цілісна фактура розпадається 

на окремі зойки, вигуки, глісандуючі репліки. Кода – це слова Ведучого, а 

хорова партія спрямована вниз, сходить на pianissimo. 

11. «Колискова Ісусу». Andante cantabile. Колядка «Колискова Ісу-

су» – належить до авторських, створених відносно нещодавно. Її автор 

Й. Кишакевич, відомий композитор і диригент кінця ХІХ – початку 

ХХ століть, автор майже 200 духовних творів і 100 опусів на світську тема-

тику. Йому належить багато обробок, створених для львівського й переми-

шльського хорового товариства «Боян». Колядка «Колискова Ісусу» принес-

ла всеукраїнську славу композитору. 

Л. Дичко використовує лише поетичні рядки колядки, обираючи від-

повідну жанрову модель – колискову. Поетичні образи Марії й Ісуса спов-

нені «людських» барв – після втечі Марія, як турботлива й любляча мати, 

намагається заспокоїти і заколисати Ісуса, а він замальований звичайним 

хлопчиком, який потребує захисту. Жанр колискової повертає до близьких 

образів і переживань, які утворюють своєрідну лінію оперної драматургії, 

зокрема «Плач Рахилі», образи пастухів і царів, стилістика колядки «Весе-

лая нам новина». Реальний світ потребує тональності d-moll. 

Розпочинається колядка-колискова типовим хоровим кадансуванням 

(кластери – тоніка), що одразу зближує інтонації цього твору з попереднім, 

третім розділом опери. Традиційно використовуються заколисуючі інтонації 

«лю-лі, лю-лі», вони стають рефреном у проведенні теми колядки. Перший 

куплет виконує ведучий на тлі хорової педалі (d-moll). Далі інтонації колис-

кової підхоплює дитячий хор, до якого антифоном звучать заколисування 

змішаного хору. Останній куплет створює інтонаційну і фактурну арку в роз-

витку композиції номера. 

П’ЯТИЙ РОЗДІЛ «БОЖЕСТВО. РОЖДЕСТВО». Фінал опери – величаль-

ний, урочистий розділ «Божество. Рождество». У вербальному тексті закла-
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дено основи всього розділу – від страждань людського світу ми вертаємось в 

радісний божественний храм, втілений засобами відповідної просторово-

візуальної стилістики (образи храму, собору, купольності, дзвоновості, ан-

гельські хори тощо). 

12. «Витай малоє, витай дитятко!». Останній розділ повертає до 

стилістики образного навантаження фіналу. Його перший номер – «Витай 

малоє, витай дитятко!» – це грандіозний хор, побудований на остинато й пе-

реплетенні хорової горизонталі у створенні масштабного звукового полотна. 

Інтонації-поспівки, як основа всього музичного матеріалу частини, – це ву-

зькооб’ємні секундові й квартові ходи, які, потовщуючись, по горизонталі 

створюють терцієві, тризвучні й септакордові нашарування, що стають хо-

ровою педаллю. У кульмінаційному розділі Л. Дичко використовує засоби 

звукової педалі й різноманітні шумові ефекти ударної групи, сонорно-

фонетичні засоби хорових партій – дитячий хор вільно імпровізує, застосо-

вуючи звукові ефекти дзвінких і глухих приголосних. 

13. «Марія му мати прекрасно співає». Аndantino cantabile. Колядка 

без перерви підхоплює і розвиває образи попереднього номера, увиразнюю-

чи образ Марії, уславляючи її. Відповідно, повертаються лейтінтонація 

першого номера опери – «В Вифлиеємі тайна сталась превелика», пов’язана 

з образами матері та ангельського хору. Хори знову співають антифоном – у 

мішаного хору звучать ліричні лейтінтонації на тексти колядок «Нині Адам» 

та «Бог ся рождає», а дитячий хор ангелів накладає на їх партію свої витри-

мані тризвуки з прославляннями «Слава!». У партії мішаного хору звучить 

гокет, створюючи просторовий ефект відлуння. 

14. «Божество. Рождество». Кода. Maestoso. Головним символом 

останнього номера є Небо – втілення божественної влади, ідеального світу. 

За кольоровою семантикою – це урочисте свято, храм, прибраний до різдвя-

них свят. Тут семантика кольору поєднує поліладовість і поліпластовість, 
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утілюючи мерехтіння, виблискування різник тональних устоїв (Сis-dur, 

E-dur H-dur – тональності, позначені багатьма ключовими знаками та уні-

версальністю семантичного навантаження). Центральний образ золота і си-

нього неба втілює яскравий і осяйний H-dur. Цікаво, що ця тональність у 

Л. Дичко набуває значення найбільш кульмінаційної, вона втілює образи 

світла, сонця, божественного начала. Увесь попередній розвиток хорової 

тканини набуває фінального піднесено-урочистого звучання в стисненій ко-

ді, у якій звучать інтонації з попередніх розділів, а введення окремих еле-

ментів лейтінтонації «Слава во вишніх Богу» та повернення дзвонового 

ostinato створює обрамлення до початкового розділу. Окремі фрази різних 

партій на рядках «слава» (знову гокет) також містять елементи святкового 

церковного музикування, як у першому розділі, у колядці «Свічі воскові», 

у фіналі. 

Висновки до третього розділу 

Експериментуючи в оперному жанрі, Л. Дичко вдається до поліжанро-

вого й полімодального (міжвидового) синтезу. Уперше вона звернулась до 

опери вже зрілим майстром – у 90-ті роки ХХ століття, маючи багатий дос-

від написання хорових і симфонічних творів. Шукаючи нових форм, компо-

зиційних технік, вона створює кожен свій опус як цілком своєрідний, оригі-

нальний за формою, як «індивідуальний проект», що загалом характерно для 

її композиторської творчості. Криза застиглих, традиційно типових форм 

оперного театру спонукає сучасних композиторів створювати свій універ-

сальний світ уявлень. Так, у творчості К. Штокгаузена, О. Мессіана, 

Д. Лігеті сформувалися нові явища – тембральні лейткоди, кольорова семан-

тика, візуально-просторові чинники організації тощо. Універсальний харак-

тер творчих зацікавлень і стильових експериментів сприяє новому потрак-

туванню середньовічного жанру містерії, проте у ХХ столітті він втрачає 
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своє паралітургійне коріння, багатовікові традиції культових музично-

драматичних форм (пансіонів, міраклів, мораліте, шкільної драми). Сучасні 

композитори втілюють у ньому новий універсальний світ як індивідуальний 

авторський задум. Тому нова містерія набула поширення в європейських 

театрах, зокрема як опера-ораторія. 

Містеріальність, як жанрова парадигма оперного театру Л. Дичко, уті-

лена у складному комплексі візуально-просторових явищ, контрастних роз-

ділах, об’ємній поліпластовій фактурі, в особливому візуально-пластичному 

елементі, не стільки у сценографії, а в іманентних картинно-зорових, синес-

тезійних властивостях її музики. Універсальний всесвіт язичницького буття, 

його яскрава символіка, виразна образність відтворені в операх Л. Дичко 

засобами кольорової драматургії, рельєфності і графічності тематизму, кон-

трастності композиційних частин і різностильових фактурних планів, мікро-

циклічних побудов, репризності і наскрізності. Її експериментування під-

твердило органічність інтерпретації, цілісність її театрального «всесвіту», 

який спирається на християнські вірування й обряди. Л. Дичко створила дві 

хорові опери як різновид містеріального театру: у «Золотослові» втілює язич-

ницькі вірування, а в «Різдвяному дійстві» – нове бачення сакральної драми 

і вертепного дійства. 

У даній роботі проаналізовано синтез музичних і живописних засобів 

художньої виразності, виявлено принципи взаємодії музики й живопису, 

розглянуто принципи музичного й візуального формоутворення. Але кольо-

рова семантика творчості Л. Дичко не вперше привертає увагу музикознав-

ців: її досліджувала Н. Степаненко [228] у творах «У Києві зорі» і «І наре-

коша ім’я Київ» щодо відповідності кольорів певним голосним старо-

слов’янської мови. 

В опері «Золотослов» виділяємо «кольорову партитуру» символіко-

синестезійної філософії твору, особливо близької світосприйняттю Л. Дичко 

(таблиця 3.1). 
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Таблиця 3.1. 

«Золотослов». «Кольорова партитура» символіко-синестезійної філософії 

№  Тональність Колір Семантика 
1. h фрігійський – 

h-moll 
витончено-блакитний Гімн Дажбогу, не-

бесний символ 
2. H міксолідійський, 

cis-moll, 
Cis-dur  

«золото», колір вог-
ню, буяння всього 
живого. («Гімн Даж-
богу») 

Лейтмотив набу-
ває«золотого» – 
«божественного» 
значення 

3. A-dur глибоко-синій Обрядовий номер, 
втілює гармонію 
двох світів 

4. A-dur глибоко-синій Людський світ 
5. Без звуковисотності Речитатив як сим-

вол «людських 
ігор» 

6. C-dur білий Символіка весілля 
7. gis-moll 

a-moll 

оранжево-жовтий, 
білий 

Символіка весілля 

8. H-dur золото «Божественне нача-
ло» та втілення 
лейтмотиву Ладо 

9. fis-moll глибоко-синій до чо-
рноти 

Поховальна симво-
ліка 

10. fis-moll глибоко-синій до чо-
рноти 

Поховальна симво-
ліка 

11. des-moll + fis-moll 
(поліладовість) 

яскраво-
зелений+глибоко-
синій 

Драматична кульмі-
нація 

12. g-moll 

cis-moll 

gis-moll 

G-dur лідійський, 
h фрігійський («Гімн 
Дажбогу») 

Земний, коричневий 
яскраво-зелений 
оранжево-жовтий 
 
витончено-блакитний 

Поєднання двох сві-
тів 

13. cis фрігійський – 
cis-moll 

яскраво-зелений Людський світ 

14. Fis-dur, 

H лідійський – H-dur 
колір гарячого сонця 
оранжево-жовтий – 
золотий 

Символіка весілля 
та божественних 
сил 
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№  Тональність Колір Семантика 
15. cis-moll, 

E-dur 

яскраво-зелений 
яскраво-зелений 

Весільна тематика, 
молодість 

16. dis-moll 

H-dur 

гаряче сонце 
золотий 

Людський світ та 
божественна сфера 

17. fis-moll, 

H іонійський – H-dur, 
h еолійський – h-moll 

глибоко-синій 
золотий 
витончено-блакитний 

Злиття двох світів 
та кульмінація 
лейтмотивів Дажбо-
га та Ладо 

Партитура твору характеризується поєднанням кольорів за принци-

пом, головним у циклі, на думку композитора. У першому розділі блакитний 

і синій поєднуються з яскраво-червоним, вогненним; у другому – глибоко-

синій з оранжево-жовтим і білим; у третьому – майже цілком синій з не-

значним вкрапленням зеленого; у четвертому, найбільш масштабному і бар-

висто насиченому, – оранжево-жовтий і колір гарячого сонця й золота, яск-

раво-зелений, глибоко-синій і витончено-блакитний – це колір, яким і заве-

ршується твір, ніби підносячись до високого, ніжно-блакитного неба. Сема-

нтика тонального плану протиставляє, створює символічний контрапункт 

«божественного» світу, втіленого в образах сонця, Богів, золота, світу «люд-

ського». 

Узявши за основу коментарі композитора й дані про її кольорове ба-

чення, відтворимо таку партитуру на основі опери «Різдвяне дійство». Опе-

ра також припускає як основу фольклорні першоджерела. Якщо в «Золото-

слові» це були язичницькі обряди, то в «Різдвяному дійстві» – традиції релі-

гійних середньовічних містерій і народного театру – вертепу. Традиційно, ці 

дійства показували на Різдво, супроводжуючи співом національних обрядо-

вих пісень – колядок і щедрівок. Цей пласт став джерелом для композиції 

опери Л. Дичко. Поетичне слово становить основу лібрето, хорів ангелів 

(дитячий хор) і пастви (мішаний), партій солістів та ансамблю ударних ін-

струментів (таблиця 3.2). 
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Таблиця 3.2. 

«Різдвяне дійство». 

«Кольорова партитура» символіко-синестезійної філософії 

№ Тональність Колір 
Семантика 
значення 

1. 
11. 

D-dur 

A-dur 

Des-dur 

синій просторовий колір 
глибоко-синій 
багата на різні відтінки 
і символізує буяння 
всього живого 

Символ храму, іко-
ни, божественного 
начала 

22. A-dur глибоко-синій Небо 
33. D-dur 

H-dur міксолідій-
ський (поліладо-
вість) 

синій просторовий колір 
оранжево-жовтий 

Символи божест-
венного, чистоти і 
золота як божест-
венної влади  

44. A-dur 

D-dur 

глибоко-синій 
синій просторовий колір 

Небо, божественна 
сфера 

55. a-moll білий Драматичний епізод 
66. d-moll 

gis-moll  

зелений 
оранжево-жовтий 

Людська сфера 

77. gis-moll 

a-moll 

оранжево-жовтий 
білий 

Людська сфера 

88. F-dur 

As-dur 

E-dur 

Земний колір 
тональність смарагдової 
свіжості 
яскраво-зелений 

Людська сфера 

99. E-dur 

d-moll 
яскраво-зелений 
 

Людська сфера 

110. Без звуковисот-
ності 

нейтральний колір  Драматична кульмі-
нація 

111. d-moll 

a-moll 

D-dur 

 
білий 
синій просторовий колір 

Поєднання людської 
та Божественної се-
мантики 

112. A-dur 

Fis-dur 

Глибоко синій 
гаряче сонце 

Символ храму 

113. A-dur Глибоко синій Символ неба і храму 
114. H-dur оранжево-жовтий, 

сонячний 
Символ божествен-
ної сфери 
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Головною тональною сферою опери, яка об’єднує весь твір, є A-dur і 

D-dur – блакитний, символ неба. Відповідно, й образна сфера характеризу-

ється цим тональним планом – ангельський хор, який віщує з неба радісну 

звістку про народження Спасителя. Середній розділ написаний в мінорних 

ладах, згідно з образами зла, смерті, жаху. Плач матері Рахілі звучить у ви-

разному ре-мінорі, а розділ з колядками – в тональностях, близьким землі, 

людям, світу (зелений спектр). Останній розділ, окрім згаданих «небесних» 

тональностей, доповнюється сонячними Fis-dur і просвітленим фіналом у 

H-dur. 
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ВВИИССННООВВККИИ  

На межі ХХ–ХХІ століть набуло актуальності питання подальшого 

розвитку оперного мистецтва в новому часі, можливості й доцільності його 

традиційної, класичної інтерпретації в музичній культурі. Відчуття вичер-

паності жанру і кризи ідей спонукали сучасних митців до нових, нестандар-

тних рішень і творчих експериментів у музично-театральному просторі. 

Зміна естетичної парадигми сучасності значною мірою вплинула на харак-

тер нової філософії мистецтва, музичну мову і способи організації музично-

го твору. Зокрема, новітні стилістичні напрями і композиційно-

драматургічні ідеї зумовили неоднозначність, багатовимірність і множин-

ність трактувань жанру, у якому переважають поняття синтезу й варіантнос-

ті. Часто, вирішуючи такі завдання, митці апелюють до міжжанрового і між-

видового синтезу, створюють принципово нові філософсько-естетичні рівні 

музичного тексту шляхом інтеграції і конвергенції виражальних засобів, 

різних мистецьких кодів. 

В історії світової культури діалектично співіснують «синтезуюча» тен-

денція й «диференціююча», що втілює прагнення до «чистоти» жанрів. Роз-

виток сучасного мистецтва переконує, що більш продуктивною і життєздат-

ною є ідея співпраці й інтеграції. «Синтезуюча тенденція» потребує новітніх 

міжгалузевих і міждисциплінарних досліджень, які дають змогу збагачувати 

методологію, залучати інструментарій інших наук, зокрема у мистецтво-

знавстві застосовувати здобутки сучасної культурології, літературознавства, 

лінгвістики, філософії, естетики, психології і фізіології. 

Синестезія творчого мислення стає центральним об’єктом цього до-

слідження і потребує глибокого розуміння та вивчення на різних рівнях. 

У дисертації ми розуміємо синестезію як феномен розширення формотвор-

чих пошуків людини, що спирається на стратегію художнього мислення, 

оперуючи більш розширеним діапазоном чуттєвої інформації. 
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Зв’язок зорового і слухового перцептивних факторів є одним із генера-

льних шляхів реалізації музичної творчості у світлі синтезуючих процесів 

розвитку сучасної культури. Він прямо чи опосередковано зафіксований 

у більшості мистецьких явищ другої половини ХХ – початку ХХІ століть 

(жанри інструментального театру, хепенінгу, перформансу, інсталяції). 

У творчості таких композиторів як О. Мессіан, Д. Лігеті, Дж. Кейдж, 

К. Штокгаузен, М. Кагель та інших застосовано техніки, які ґрунтуються на 

синтезі художньо-візуальних, зорово-просторових і музично-слухових еле-

ментів (сонористика, кластерність, алеаторика, пуантилізм, графічна нотація 

тощо). 

У контексті вітчизняного мистецтва постмодернізму ми також можемо 

говорити про системні явища та форми синтезу у творчості окремих компози-

торів. Така «системність» у деяких випадках детермінована феноменом си-

нестезії. Усвідомлення синестезійної природи створення музичного матеріа-

лу виконавцем може докорінно змінити його підхід до окремого твору або 

творчості композитора загалом, спонукати до пошуку «підтекстів» та допо-

могти втіленню достовірного художнього образу. Досліджуючи творчий ме-

тод сучасного українського композитора Л. Дичко, ми дійшли висновку, що 

саме вона є носієм феномену синестезії, та, на прикладі її творчості, створи-

ли новий концепт аналітичного підходу до складних синтезованих творів. 

Новаторство Лесі Дичко, зумовлене її індивідуальним трактуванням 

тембрової палітри, сприяє візуалізації образного плану, створенню синесте-

зійних асоціацій і метафор-переносів, що виникають під час сприйняття й 

аналізу її творів. Такі асоціації органічно співвідносяться з особливою бага-

тозначністю й універсальністю концепцій композитора, ідейно-художнім 

наповненням її музичного світу. Відзначимо композиторську майстерність 

Л. Дичко у володінні фактурними пластами, просторовим розміщенням лі-

ній, у застосуванні гармонієтембрів та винахідливість у створенні неповтор-

них акустичних звучань. 
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Важливим відкриттям стає вияв нових функціональних рівнів твору, 

зокрема візуально-синестезійного («екфразистивного») і синопсійного 

(кольорового) бачення. Експериментуючи, вона створює нові мистецькі 

форми й методи, залучаючи концепти автентичної фольклорної традиції та 

сучасних композиторських технік, полінаціональних проявів і української 

культури. 

У роботі розкрито синестезійну природу сприйняття, характерну для 

Л. Дичко, кілька рівнів прояву екфразису в її творчості, зокрема: 

1) використання мистецьких паралелей, технічних прийомів, компози-

ційних наслідувань між творами візуального мистецтва і музичного; 

2) складна фактурна організація творів, зумовлена візуально-

просторовими уявленнями й ідеями композитора (звуко-кольорові асоціації, 

зорові враження, фактурний «зображальний» принцип розгалужень тощо); 

3) особливі гармонічні комплекси, багатошарова фактура, сонористичні 

прийоми, які створюють об’ємну просторовість, яскраву образність творів; 

4) графічність фактури, плетиво партій і мелодичних ліній, орнамен-

тика ритмічних формул, безперервність і навпаки – дискретність фактурних 

блоків утворює «зоровий» ефект різного рівня щільності, особливу конфігу-

рацію музичної тканини. 

Мистецький світогляд Л. Дичко має глибокі внутрішні потенції: кожен 

її твір – це складний гіпертекст, сповнений підтекстів, прихованих алюзій та 

інтермедіальних метафор, які виявляють творчі інтенції композиторки. Ко-

льоровий слух Л. Дичко зумовив тісний зв’язок у її уяві музичного і вер-

бального елементів із візуально-зоровим. Світ образів і уявлень композитора 

продукує новий містеріальний простір оперної вистави, яка становить полі-

культурний і полістилістичний синтез, поєднує минуле й сучасність в одну 

парадигму, створює унікальний сценічний всесвіт з його часовими коорди-

натами. Багато елементів музичної мови Л. Дичко мають комплексний хара-

ктер, що значною мірою впливає на сприйняття її музики слухацькою ауди-
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торією через різні органи чуття, підтримує комунікацію засобами багатока-

нального звукочуттєвого полілогу. 

У творчому мисленні Л. Дичко візуально-кольорові елементи набува-

ють рівнозначного трактування нарівні зі словом і звуком: вони стають ви-

разниками філософсько-символічного, образно-емоційного світів. В опері 

поетичне слово є імпульсом як для музичних, так і для зорових, кольорових 

об’єктів. Взаємодіючи з музикою, візуально-кольорові форми набувають 

константних ознак, хоча в певних епізодах їх трактування може бути змінене. 

Колір у музиці Л. Дичко відіграє асоціативну (як метафора), конота-

тивну (додає інших значень, розширює трактування), символістичну (мно-

жинність трактування), семантичну (визначеність трактування), міфологіч-

но-ритуальну (язичницьке трактування кольорової символіки), архетипно-

космогонічну (утілює певний образ пори року), психологічно-емоційну (інди-

відуальне трактування автором залежно від її заохочень і психофізіологіч-

них переваг), іконографічно-живописну (відображає підсвідомий зв’язок із 

традиційними техніками розпису і кольорами) функцію. Часто колір узага-

льнює зміст і концентрує, моделює кольорову картину світу композитора, 

утілену в її творах. Тому художній та ідейний зміст цілого формується зале-

жно від музично-вербальних компонентів та їх візуально-кольорової інтер-

претації. У цьому випадку музику буде інтерпретовано як певний концент-

рат виражальності та емоційності, адже слово викликає алюзії вже до влас-

них звуко-інтонаційних відтворень. 

Аналізуючи семантику тональностей, відзначимо, що у Л. Дичко по-

єднуються традиційна семантика кольорів та її авторське тлумачення. Ви-

пробувана тональна стратегія надає ефект особливої синестезійної «інтер-

текстуальності», яка перетворює всю творчість Л. Дичко на цілісний образ-

но-семантичний простір, сповнений «колірних» символів («гіпертекст»). 

Серед нетипових композиторських трактувань назвемо такі: сприйняття діє-

зних тональностей із великою кількістю знаків як комплексних, багатознач-
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них і найбільш кульмінаційно значущих тональностей; особливості викори-

стання тональності Des-dur як урочистої, вагомої, яка охоплює і передає ба-

гатовимірність, універсалізм мислення композиторки; індивідуальне осмис-

лення сонористичних елементів і гармонічних комплексів як «полікольоро-

вих» утворень, що набувають яскравого образно-візуального втілення. 

На вибір тональних побудов, безперечно, впливає тяжіння композито-

ра до улюбленої образної сфери: поетизація образів природи, архаїчних ві-

рувань і обрядів, відчуття всесвітньої гармонії, єднання людини і Бога. Це 

сприяє утворенню особливих тональних структур (поліладовість, тяжіння до 

народних, вузькооб’ємних ладів), гармонічних й сонорних комплексів (клас-

тери, акорди нетерцієвої будови), які набувають особливого авторського 

втілення завдяки екстраполяції принципів синестезії і кольорового мислення 

на музичний текст. Тональність у музичній мові Л. Дичко набуває нових 

вимірів і значень, стає елементом в ієрархії синтезованого мислення, у яко-

му провідним принципом є синестезійність сприйняття. Тому тональний 

план твору гнучко реагує на вербальні і змістові чинники, сценічні ситуації 

й візуально-просторові ефекти. Часто тональність постає однією зі складо-

вих образно-стилістичного, ідейно-змістового планів музичного твору. 

У дисертації явища синестезії й синопсії розглянуто як своєрідні хара-

ктеристики творчого мислення Л. Дичко. Візуальні аспекти, символічна сис-

тема її художнього словника підносить її творчість до рівня філософського 

узагальнення. Застосовуючи виражальні засоби різних видів мистецтв, ком-

позитор створює новий, концентрований зміст, який по суті являє собою ін-

тертекстуальність. Л. Дичко свідомо вдається до синтезу музики й живопи-

су, особливості її музичних творів породжені поєднанням музичних і візу-

альних виражальних засобів, завдяки чому створюються прямі паралелі й 

аналогії між мистецтвами: композиція в живописі та архітектоніка в музиці, 

ритм у живописі і ритм у музиці, мелодія – лінія, колорит – тембр і тональ-

ність. Однак, аналізуючи творчість композитора в контексті синестезійних 
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метафор, слід уникати прямолінійних аналогій, адже сучасний митець, абст-

рагуючись від класичних канонів і традиційних уявлень про форму й вира-

жальні засоби, цілком своєрідно інтерпретує їх. 

Візуальні мистецтва відображають статику, «застиглість у просторі», а 

музичне перевтілення старовинних фресок, архітектури Іспанії, орнаменти-

ки українських писанок і килимів надає їм певної динамічності, пластичнос-

ті, розриває часові обмеження, утворює енергетичний потік, у якому злива-

ються часові й мистецькі парадигми. Міфологема, а пізніше містеріальна 

філософія в опері Л. Дичко утверджує принцип божественного світу, у яко-

му люди є лише акторами в одвічному театрі життя. 

Оперний жанр стає новим етапом узагальнення для творчості Лесі Дич-

ко, який дав змогу втілити стилістичну багатозначність та універсалізм твор-

чих зацікавлень композитора, створити новий філософсько-естетичний та 

міжмистецький різновид жанру. У своїх операх через модель містеріального 

театру Леся Дичко послідовно втілила особливості авторського мислення та 

стилю, новації, пов’язані з усіма рівнями музично-театральної драматургії, 

композиції, виражальних засобів та екстраполювала візуально-синестезійні 

аспекти власної композиторської творчості. 

Узагальнюючи риси, які притаманні двом операм, зазначимо, що для 

містеріального театру Лесі Дичко характерно: 

– універсалізм мистецького та художнього світогляду; 

– нове трактування мистецького хронотопу; 

– діалогізм двох світів – «ідеального» та «людського»; 

– імперсональність образів містерії; 

– поліпластовість та полімодальність мистецьких чинників – зорових 

та слухових; 

– драматургічна лінія кольорової семантики тональностей. 

Подібні явища були розглянуті і запропонована систематизація понять 

у музичній творчості на прикладі творчості Лесі Дичко та її оперно-
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хорового доробку, що утворює нові вектори для розгляду творчих процесів 

у контексті сучасних інтегративних систем і дослідницьких розвідок. Проте, 

підсумовуючи, зазначимо, що обраним у дисертації ракурсом не вичерпу-

ється вивчення оперного театру Лесі Дичко, а лише відкривається ціле дос-

лідницьке поле проблематики, пов’язане з питаннями оперного стилю та ві-

зуально-синестезійних аспектів творчості композитора. 

Оригінальність авторської позиції Л. Дичко зумовлена суспільно-

культурною ситуацією, у якій формувались її мистецькі погляди, освітою та 

її педагогічною діяльністю і природною схильністю до конкретних форм 

синопсії. Глибоке знання й розуміння історії візуальних мистецтв надало їй 

можливість широко застосовувати й екстраполювати мистецькі коди живо-

пису, архітектури, театру у своїх музичних творах, досягаючи нового рівня 

філософського узагальнення і самопізнання, творити свій музичний часо-

простір як складову світової культури. 
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ДДООДДААТТККИИ  

ДОДАТОК А 
ТАБЛИЦЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЗНАЧЕНЬ ТОНАЛЬНОСТЕЙ (НАВОДИТЬСЯ 

ЗА ВКАЗІВКАМИ Б. ГАЛЄЄВА, С. ГРИГОР’ЄВА, Ю. ХОЛОПОВА) 

Тональ-
ність 

Колір Характер Твори 

c-moll 
пурпу-
ровий 

Урочистість, 
свобода, героїка, 
патетика, громадське 
звучання, офіційне 
визнання, звичайне 
життя, духовність у 
світі. 

Симфонія «Юпітер» 
В. А. Моцарта, 
Велика симфонія Ф. Шуберта, 
П’ята симфонія 
Л. ван Бетховена, 
«Слався» М. Глінки, 
Другий концерт 
С. Рахманінова, 
Урочиста увертюра 
Б. Сметани, Революційний 
етюд Ф. Шопена 

сis-moll 
Dеs-dur 

багря-
ний 

Поглиблено-лірична 
тональність, 
чуттєвість (у мінорі), 
поважність 
(у мажорі).  

«Місячна соната» 
Л. ван Бетховена, 
Концертний етюд Ф. Ліста, 
Сьома симфонія 
С. Прокоф’єва, Прелюдія 
ре-бемоль мажор О. Скрябіна, 
Колискова та Вальс 
до-дієз мінор op. 64 Ф. Шопена 

D-dur, 
d-moll 

черво-
ний 

Блиск, радість, 
пристрасність, 
особистісна, сяюча 
сонячна тональність. 
У мінорі – фатальний 
драматизм.  

Дев’ята симфонія 
Л. ван Бетховена, 
П’ята симфонія 
Д. Шостаковича, 
Магніфікат Й. С. Баха, 
Реформаційна симфонія 
Ф. Мендельсона, 
Трагічна увертюра Й. Брамса, 
Реквієм В. А. Моцарта 

Es-dur, 
dis moll, 
es moll 

оранже-
вий  

Героїка, величність, 
тепло, комфорт.  

Концертна симфонія 
В. А. Моцарта, 
Героїчна симфонія 
Л. ван Бетховена, 
Рейнська симфонія 
Ф. Шумана, Революційний 
етюд О. Скрябіна 
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Тональ-
ність 

Колір Характер Твори 

E-dur 
e-moll 

жовтий 

Світло, сяйво, тепло; 
тональність миру, 
спокій, «світло 
смерті (безодні)»; 
різноманіття, 
поверховість, 
плюралізм.  

«Весна» А. Вівальді, 
симфонія «З Нового Світу» 
А. Дворжака, 
Четверта симфонія Й. Брамса, 
друга частина Незакінченої 
симфонії Ф. Шуберта, 
П’ята симфонія 
П. Чайковського, 
Перша симфонія О. Скрябіна 

F-dur, 
f-moll 

лимон-
ний 

Пасторально-
ідилічна тональність, 
природність, спокій, 
простота, мрії, 
нероздільність 
людини і природи, 
духовність природи.  

Шоста симфонія «Пастораль-
на» Л. ван Бетховена, 
«Органні пасторалі» 
Й. С. Баха, «Осінь» 
А. Вівальді, 
Перша сюїта «Музики 
на воді» Г. Ф. Генделя, 
Третя симфонія Й. Брамса, 
«Апасіоната» Л. ван Бетховена 

Fis-dur, 
Ges-dur 

зелений  

Сухість, жорсткість, 
духовність, 
похмурість 
статичність; 
у мінорі спокій. 
У класичній музиці 
зрідка використову-
ється, але характерна 
для новатора – 
О. Скрябіна.  

Фа дієз : соната № 1 
Р. Шумана; сонати № 4, 7, 
симфонічна поема «Проме-
тей», фортепіанний концерт 
О. Скрябіна. 
Соль бемоль: Третій експромт 
Ф. Шуберта 

G-dur, 
g-moll 

бірюзо-
вий 

Весела, байдужа, 
ідилічна; пасивне 
життєствердження 
природи, природа у 
власному розумінні 
слова. В мінорі – 
ламентозна, смуток 
природи, емоції.  

«Музика на воді» 
Г. Ф. Генделя, 
Сорокова симфонія 
В. А. Моцарта, 
Третій і Четвертий Бранден-
бурзькі концерти і менуети 
Й. С. Баха. Одна з тонально-
стей, які найчастіше застосо-
вуються. Дуже характерна для 
А. Вівальді. 
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Тональ-
ність 

Колір Характер Твори 

As-dur, 
gis-moll 

голубий  

Благородство, 
оригінальність, 
пишномовність, 
свіжість.  

Ці тональності рідкісні для 
симфонічних творів. 
Тональність ля-бемоль харак-
терна для романтиків: у ній 
написані шість з сімнадцяти 
вальсів Ф. Шопена, фортепі-
анні твори Ф. Шуберта. 
Соль-дієз: Друга соната 
О. Скрябіна. 

A-dur, 
a-moll 

синій 

Лірична, особиста 
тональність, душа. 
У мінорі – душевні 
переживання, смуток. 
У мажорі – 
аристократично-
урочиста музика: 
життя людини.  

Сьома симфонія 
Л. ван Бетховена, Італійська 
симфонія Ф. Мендельсона, 
полонез М. К. Огінського. 
Найпопулярніша тональність 
пісенної лірики. 

B-dur 
b-moll, 
ais-moll 

ультра-
марин 

Вища любов, 
апофеоз, визнання, 
зеніт щастя, лірика 
до пристрасті.  

Перший концерт 
П. І. Чайковського, 
Шостий Бранденбурзький 
концерт Й. С. Баха, 
Другий фортепіанний концерт 
Й. Брамса, 
Четверта симфонія 
Л. ван Бетховена, 
Тридцять третя симфонія 
В. А. Моцарта. 

H-dur, 
h-moll 

фіолето-
вий 

Напружено-
драматична і 
скорботна 
тональність долі і 
смерті, меланхолія, 
смиренність, 
глибинна духовність.  

6 симфонія Чайковського, Не-
закінчена симфонія 
Ф. Шуберта, 
Другий концерт Н. Паганіні. 
Особливе значення має для 
Й. С. Баха, а у В. А. Моцарта 
трапляється зрідка. 
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