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ВСТУП
Художня практика музичного сьогодення, що зазнає постійних змін та
відзначається

небаченим

раніше

стильовим

плюралізмом,

спонукає

дослідників шукати нові методи і відправні точки аналізу не тільки стосовно
музики теперішнього часу, а й щодо мистецтва минулого, особливо того
відносно недавнього минулого, естетичні досягнення якого продовжують
упливати на хід творчої та теоретичної думки, минулого, основні стильові
константи якого зберігають свою актуальність і понині. Феномен музичного
неокласицизму, початкові прояви якого відносяться до ХІХ ст., а розквіт
припадає на 20 – 30-ті роки ХХ ст., і зараз, на початку третього тисячоліття,
продовжує залишатися предметом гострих наукових дискусій. При цьому
палкі суперечки викликають насамперед визначальні якості, фундаментальні
для розуміння будь-якого художнього явища.
Значні розбіжності в думках щодо сутності музичного неокласицизму
можна виявити вже при початковому аналізі енциклопедичних статей. Так,
Ю. Келдиш визначає неокласицизм як «один з напрямків у музиці 20 ст.,
представники якого прагнули до відродження стилістичних рис музики
ранньокласичного

і

докласичного

періоду»

[84, с. 960].

Водночас

О. Іконніков стверджує, що «неокласицизм в музиці <...> не становить
цілісний напрямок; можна говорити лише про окремі його прояви у тих чи
тих композиторів» [73, ствп. 1397]. Л. Акопян відзначає розширення поняття
«музичний неокласицизм» сучасними коментаторами «над усяку міру» і
вважає, що даний термін, «узятий поза контекстом західноєвропейської
музики 1910 – 1930-х, є малозмістовним і не має особливої пояснювальної
цінності» [5, с. 306]. До таких коментаторів слід, очевидно, віднести
Є. Шевлякова,

який

у

своїй

монографії

«Музичний

неокласицизм

ХХ століття» [171] в контексті неокласицизму як магістральної музичної
течії всього минулого сторіччя досліджує творчість і наших сучасників –
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Софії Губайдуліної, Гії Канчелі, Сергія Слонімського, Альфреда Шнітке та
інших. Зазначена Л. Акопяном невизначеність часових і стильових меж
неокласицизму є в концепції Є. Шевлякова доказом широти й значущості
цього музичного явища.
Крім онтологічних і хронологічних меж, розбіжність у судженнях
викликає оцінка значення неокласицизму в історії музичного мистецтва і
навіть зарахування до нього тих чи тих представників. Як зазначає М. Гайд,
«не знайдеться і двох істориків, які зійшлися б у думці, кого з композиторів
слід віднести до неокласичних» [200, c. 202]. Проаналізовані американською
дослідницею найвідоміші англомовні посібники з історії музики ХХ ст.
наводять в якості неокласицистів наступних авторів у найрізноманітніших
комбінаціях: Ігор Стравинський, Франсіс Пуленк, Даріус Мійо, Артюр
Онеггер, Ріхард Штраус, Пауль Гіндеміт, Бенджамін Бріттен, Майкл Тіппетт,
Бела Барток, Моріс Равель, Арнольд Шенберг, Клод Дебюссі, Макс Регер,
Сергій Прокоф’єв.
Труднощі виникають і при обґрунтуванні доцільності використання
самого терміну «неокласицизм». Один з найпоширених термінологічних
парадоксів містить дефініція В. Варунца, згідно з якою для неокласицизму «є
характерним звернення до принципів музичного мислення та жанрів,
типових для бароко (рідше – раннього класицизму і пізнього Відродження)»
[36, с. 379]. Намагання розв’язати даний парадокс призводить до розділення,
доповнення, а іноді і заміщення неокласицизму низкою уточнюючих понять,
таких

1

як

«необароко»1,

«необахіанство»,

«неомоцартіанство»2,

Розвитку необарокової течії в контексті неокласичного напрямку європейської музики ХХ ст. присвячено
дисертаційне дослідження Л. Мельник [108].
2
До «неомоцартіанства» як до часткового прояву неокласицизму В. Варунц відносить «Моцартіану» Петра
Чайковського, Четверту симфонію Густава Малера, «Кавалера троянд» і наступні опери Ріхарда Штрауса.
На думку дослідника, «лінія неомоцартіанства виявилася вкрай недовговічною і <...> малопопулярною в
історії неокласицизму» [35, с. 25]. Проте зауважимо, що цей термін продовжує розроблятися музичною
наукою, розширюється сфера його застосування. Так, В. Рогожнікова вбачає прояви неомоцартіанства, крім
Р. Штрауса, також в опусах І. Стравинського, С. Прокоф’єва та інших композиторів, створених значною
мірою «за моцартівською моделлю» [134, с. 31].
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«неомадригалізм»,

«неоготика»,

«неоренесанс»,

«неосередньовіччя»1,

«неорококо»2 тощо.
Розглядаючи музичний неокласицизм в загальнокультурному контексті
ХХ ст., дослідники також натрапляють на значні труднощі. Для музичного
неокласицизму малопридатним виявляється культурологічне визначення
неокласицизму як напрямку, що характеризується «постійним зверненням до
античної культури як до смислового простору свого самоздійснення»
[88, с. 82]. Так, для літературного неокласицизму властивим є використання
сюжетів і жанрів античної поезії, архітектурний неокласицизм відроджує
монументальні форми античного зодчества, неокласицизм в образотворчому
мистецтві прагне до пластичної виразності і композиційної врівноваженості
образів античного живопису.
Засаднича для літературного, архітектурного та образотворчого
неокласицизмів концепція «постійного звернення до античності» не могла
послідовно здійснюватися в неокласицизмі музичному. Як указує С. Савенко,
«уявлення про античну музику вкрай мізерні, тому більш поширеним (для
неокласицизму. – М. Р.) стало використання античного матеріалу, що
враховує підсумки попередніх дослідів у цьому напрямку» [142, с. 185].
Попри це опосередковане «використання античного матеріалу» (тем,
сюжетів) аж ніяк не було неодмінним атрибутом неокласичних музичних
творів. Музичний неокласицизм звертався практично до всіх, попередніх
1

До неосередньовіччя відносить І. Рижкін творчість насамперед Пауля Гіндеміта, а також Ігоря
Стравинського і Олів’є Мессіана [138, с. 177]. Деяка курйозність застосування даного визначення до цих
композиторів пояснюється надзвичайно негативною та тенденціозною спрямованістю статті, яку було
опубліковано в 1959 р. Уже в 2005 р. Р. Тарускін використовує даний термін стосовно творчості Вірджіла
Томсона, чий «“неосередньовічний” стиль заперечує майже всю історію музики, нібито підтверджуючи
зауваження композитора про можливість <...> створення нової музики, яка не вимагає історичних знань для
того, щоб її розуміти і отримувати від неї задоволення» [224, с. 592].
2
У 1933 р. американський композитор і музикознавець Чарлз Сігер (Charles Seeger) використовує це слово
для підкреслення свого зневажливого ставлення до тогочасної європейської музики, в якій «пройшло
п’ятнадцять років без навіть найменших зусиль на щось нове»: «Нео-класицизм? Швидше, псевдоромантизм або нео-рококо» [220, с. 20]. Уже в поточному 2016 р. на музикознавчому порталі Одеської
національної музичної академії імені А. В. Нежданової в збірнику статей молодих музикознавців України
«Музична наука на початку третього тисячоліття» було опубліковано статтю «Музичні та інші проекції
неорококо», автор якої показує неорококо як «особливого роду відгалуження неокласичних стильових
тенденцій ХХ століття» і вбачає його музичні прояви в опері Родіона Щедріна «Не тільки любов», а також у
манері письма Мікаела Таривердієва [68].
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йому, стильових епох. Це зумовило багатоманітність даного художнього
феномену і невловимість загального принципу, що лежить в основі його
різних

проявів.

Культурологічне

розуміння

неокласицизму,

зокрема

неокласицизму в музиці, потребує розглядати його як найважливішу і на
даний момент вищу ланку у багатовіковій низці класицистських явищ,
найдавнішим з яких слід назвати Августовський (Римський) класицизм
І ст. н. е. Це зобов’язує нас значно розширити загальнокультурний контекст
дослідження музичного неокласицизму до самої античності – доби
зародження ідеї «класичного».
Актуальність

такого

дослідження

зумовлена,

з

одного

боку,

невизначеністю та суперечливістю поняття «музичний неокласицизм» у
мистецтвознавстві попри очевидне визнання значення цього феномену в
музиці ХХ ст. і його впливу на сучасну1 музичну культуру; з іншого –
відсутністю робіт, де музичний неокласицизм було б розглянуто як
найважливіший етап розвитку і взаємодії «класичного» і «неокласичного» в
західноєвропейській культурі від доби античності до сьогодення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано на кафедрі теорії та історії культури Національної
музичної академії України ім. П. І. Чайковського згідно з планом науководослідної роботи кафедри. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої
ради академії (протокол № 6 від 23 грудня 2015 р.), вона відповідає темі № 18
«Обґрунтування музичної культури як галузі гуманітарного знання та
подальше удосконалення її наукового понятійно-термінологічного апарату»
перспективного
Національної

тематичного
музичної

плану

академії

науково-дослідної
України

діяльності

ім. П. І. Чайковського

(2015–2020 рр.).

1

Зазначимо, що визначення «сучасний» ми застосовуємо двояко: до явищ культури нашого сьогодення, а
також до явищ європейської культури з початку епохи модернізму, тобто з кінця XIX ст.
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Мета

дослідження

–

виявити

сутність

феномену

музичного

неокласицизму шляхом аналізу умов, форм та інструментів художнього
втілення

уявлень

про

«класичне»

і

«неокласичне»

в

сучасній

західноєвропейській культурі.
Означена мета зумовила необхідність послідовного вирішення таких
завдань:
– вивчити історію становлення поняття «музичний неокласицизм» у
музично-теоретичній думці ХХ – ХХІ ст.;
– виявити принцип класичності як естетичну норму античного
мистецтва і основний інструмент втілення класичної традиції у подальшому
розвитку західноєвропейської художньої культури;
– розглянути особливості відбиття класичної традиції в різних
художньо-стильових епохах;
– виявити причини зародження неокласичних тенденцій в надрах
музичного романтизму;
– визначити

художньо-естетичні

особливості

музичного

неокласицизму міжвоєнних десятиліть ХХ ст. і чинники, через які він посів
чільне місце серед різноманітних течій в музичній культурі того часу;
– висвітлити прояви музичного неокласицизму у виконавському
мистецтві;
– простежити

трансформації

музично-естетичних

параметрів

неокласицизму в музичній культурі другої половини ХХ – початку XXI ст.;
– дати визначення музичного неокласицизму, яке охоплювало б усі
його різноманітні прояви.
Об’єкт дослідження – уявлення про «класичне» і «неокласичне» в
західноєвропейській культурі.
Предмет дослідження – музичний неокласицизм як феномен сучасної
західноєвропейської культури.
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Матеріалом дослідження стали різноманітні прояви класичної
традиції в художній культурі Західної Європи (від античності до сьогодення)
– естетико-філософські трактати мислителів і митців античності, Ренесансу
та Нового часу, твори мистецтва класичних і класицистичних художніх епох,
музичні твори композиторів ХІХ – ХХІ ст.
Методологічну

основу

даного

дослідження

склали

методи

елементарно-теоретичного і структурно-генетичного аналізу і синтезу,
історичний і порівняльний методи гносеології. За допомогою історичного та
порівняльного методів простежено становлення і розвиток уявлень про
«класичне» і «неокласичне» в західноєвропейській художній культурі.
Методи елементарно-теоретичного і структурно-генетичного аналізу і
синтезу застосовано для виявлення принципу класичності та вивчення
механізмів його втілення в неокласичних творах музичного мистецтва.
Міждисциплінарна спрямованість дисертації зумовила необхідність
використання

естетико-культурологічного

та

системного

методів

дослідження. За їх допомогою вивчено прояви неокласицизму в суміжних
видах мистецтва – живописі, архітектурі, літературі, музиці.
Теоретичну базу дисертації склали:
– наукові праці із загальних проблем теорії та історії культури
С. Аверінцева [1; 2], Т. Адорно [3; 4], Дж. Аргана [10], А. Банфі [18],
М. Бахтіна [106], Н. Берковського [25], В. Бичкова [32; 33], Г. Вельфліна
[38; 39], М. Гаспарова [46; 47], К. Гілберт і Г. Куна [52], О. Горфункеля [57],
Т. Гуменюк [61; 62], М. Кагана [79], Ю. Коржа [88], Ж. Ле Гоффа [96],
Е. Панофського [121; 122], У. Пейтера [123], Є. Теплиця [152], П. Трусової
[156], В. Турчина [158], С. Тишка [159], Б. Шапошнікова [169], В. Шестакова
[172; 173] та ін.;
– дослідження
В. Бахмутського

[22],

з

античної

культури

Й. Вінкельмана

та

[40; 41],

класичної
Ф. Ворстброка

традиції
[233],

Ф. Геварта [194], Е. Р. Курціуса [188], Дж. Зіолковскі [234; 235], Л. Кириліної
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[85], О. Лосєва [101; 102; 103], Ч. Мартіндейла [205], С. Ріццо [213],
Дж. Соломона [221], Є. Чиглінцева [167], М. Чітроні [186];
– праці з історії музики ХХ ст. Б. Асаф’єва [13; 14; 15], М. Бандура
[181], І. Барсової [20; 21], С. Богоявленського [27], В. Варунца [35; 36; 37],
М. Гайд [200], Л. Гаккеля [44], Г. Данузера [189], М. Друскіна [64; 65; 66; 67],
Д. Житомирського
В. Каратигіна

[70],

[81],

О. Зав’ялової

Ю. Келдиша

[84],

[71],

А. Калениченка

Ю. Кудряшова

[91],

[80],

Т. Лєвої

[93; 94; 95], О. Леонтьєвої [98; 99], Л. Мельник [108], С. Мессінга [206; 207],
М. Михайлова [111; 112], Л. Неболюбової [114], І. Нестьєва [115; 116; 117],
Л. Раабена

[130; 131],

Л. Сабанєєва

[139],

С. Савенко

[140; 141; 142],

О. Самойленко [143], В. Смірнова [145; 146], О. Соколова [147], Р. Тарускіна
[223; 224; 225; 226; 227], А. Фікарелли [192], Ю. Холопова [164], К. Царьової
[165], Є. Шевлякова [171], А. Шнітке [175] та ін.;
– розвідки з проблем музичного виконавства Н. Арнонкура [162],
П. і Є. Бадура-Скода [16], О. Безбородька [23], Н. Кашкадамової [82],
Н. Корихалової [89], К. Мартінсена [105], Я. Мільштейна [110], Д. Рабіновича
[132], В. Чінаєва [168].
Наукова новизна і теоретичне значення дисертації полягає в тому,
що вперше
– феномен

музичного

неокласицизму

розглянуто

в

широкому

культурологічному контексті як прояв класичної традиції в сучасній
західноєвропейській художній культурі;
– виявлено принцип класичності як основний інструмент відбиття
класичної традиції в мистецтві, особливо в тих випадках, коли рецепція
античності не може бути здійснена через пряме звернення до античних
образів або сюжетів;
– визначено

поняття

«неокласичної

ситуації»

як

одночасного

навмисного співіснування та взаємодії різночасових естетико-стилістичних
елементів у межах єдиного музичного цілого;
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– розкрито значення поширених в естетико-філософській думці
початку ХХ ст. уявлень про циклічність розвитку мистецтва для оформлення
неокласицизму в провідну течію музичного мистецтва 20 – 30-х років ХХ ст.;
– виявлено неокласичну сутність об’єктивного типу музичного
виконавства;
– проаналізовано

неокласичні

риси

у

творчості

сучасних

західноєвропейських та українських композиторів (Ф. Ерсана, Д. Табакової,
К. Дженкінса, М. Ліндберга, В. Вишинського);
– дано визначення музичного неокласицизму як типу музичного
творення, що реалізується в історико-культурних умовах модерністського і
постмодерністського дискурсу шляхом взаємодії різночасових естетикостильових елементів;
– розкрито специфіку неокласичного типу музичного мислення.
Практичне значення дослідження полягає в можливості використання
його результатів у курсах теорії та історії культури, історії стилів, історії
зарубіжної музики, історії виконавського мистецтва. Поняття «принцип
класичності», «неокласична ситуація», «неокласичний тип музичного
мислення» можуть бути корисними для стильового аналізу явищ сучасного
музичного мистецтва.
Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на
засіданнях кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії
України ім. П. І. Чайковського. Головні ідеї та положення роботи було
викладено в доповідях на наукових конференціях: VI всеукраїнська
молодіжна

науково-практична

музикознавчих

досліджень»

конференція
(Київ, 2010);

«Актуальні

напрямки

ІІ Всеукраїнська

науково-

практична педагогічна конференція пам’яті А. К. Поставної «Музичне
мистецтво: динаміка розвитку» (Дніпропетровськ, 2010); VIІ всеукраїнська
молодіжна

науково-практична

музикознавства

у

розвідках

конференція
молодих

«Тенденції
науковців»

сучасного
(Київ, 2011);
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ІІІ Всеукраїнська науково-практична педагогічна конференція «Музичне
мистецтво у світлі сучасних наукових досліджень» (Дніпропетровськ, 2011).
Публікації. За темою дисертації опубліковано п’ять одноосібних статей
у фахових виданнях, затверджених МОН України, з них одна стаття у
виданні, внесеному до міжнародних наукометричних баз.
Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох основних
розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг
дисертації становить 197 сторінок, з яких основного тексту 170 сторінок.
Список використаних джерел налічує 235 позицій (з них – 56 іноземними
мовами).
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РОЗДІЛ 1
КЛАСИЧНЕ І НЕОКЛАСИЧНЕ
В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ

1.1 Поняття неокласицизму в музичній теорії ХХ століття
Символічно,
неокласицизму

є

що

складне

ровесником

не

і

дискусійне
менш

поняття

складного

і

музичного

суперечливого

ХХ століття. Найраніший приклад використання означення «неокласичний»
в музичному дискурсі зустрічаємо в опублікованій 1 листопада 1901 р. статті
Ромена Роллана, присвяченій Камілю Сен-Сансу. У ній письменник визначає
спільні риси, що зближують творчість французького композитора з музикою
Фелікса Мендельсона: «...між ними існує духовна спорідненість, – з боку
наукової ерудиції, яка вміє, однак, бути цікавою, з боку чистоти смаку,
почуття міри і духу порядку, які додають всьому, що вони роблять,
неокласичний1 (курсив мій. – М. Р.) характер» [216, с. 92].
П’ятьма
(«Symphonie

роками

пізніше

Néo-Classique»)

видається

французького

«Неокласична
композитора

симфонія»
і

диригента

Ежена д’Аркура2. У передмові до партитури, автор, нарікаючи на «музичну
неврастенію», що загрожувала, на його думку, тогочасній французькій
музиці, пояснює: «Назва цієї симфонії вказує на дух, що керував мною: взяти
як модель форму старих майстрів і використовувати методи, які нам дали
сучасники» [цит. за: 209, с. 38]. Це фактично перше і, мабуть, найменш
вигадливе визначення суті музичного неокласицизму не тільки відобразило
наміри маловідомого автора напівзабутої симфонії, але й дивним чином
провістило один з магістральних шляхів розвитку музики ХХ ст.

1

Мовою оригіналу – «néo-classique».
Eugène d’Harcourt (1859 – 1918) – учень Жуля Массне, автор 3 симфоній, 2 струнних квартетів, опери
«Тассо».

2
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Проте вже з самого початку свого обігу в музичному середовищі
поняття «неокласичний» могло мати й негативний сенс, указуючи на
наслідувальність, епігонство, закостенілість форм. Так, у виданому в 1909 р.
«Курсі музичної композиції», Венсан д’Енді підкреслює класичність письма
К. Сен-Санса, яке «не має нічого спільного з громіздкою тональною
незграбністю, що так часто зустрічається у творах Брамса і німецьких неокласиків» [190, с. 427]. Відмітимо, що Йоганнес Брамс був улюбленою
мішенню французьких критиків. У тому ж підручнику В. д’Енді ставить
німецькому композитору в провину «відсутність справжньої чарівності, яка б
зворушувала наші серця і змушувула б їх тремтіти» [190, с. 416]. Р. Роллан
звинувачує Й. Брамса в педантизмі, що «лютував» у творах композитора та
становив «болячку німецького мистецтва» [216, с. 87]. У дусі антинімецьких
настроїв, які панували в культурній атмосфері передвоєнної Франції, слово
«неокласичний» часто вживалося із зневажливим відтінком. Провідний
музичний критик країни Жан Марно (Jean Marnold) висміював «жалюгідну
агонію» тогочасної німецької музики, яка «ніжно похрипує чи то під
мендельсоно-брамсівським неокласичним хлороформом, чи то одурманена
романтично-вагнерівським морфієм» [цит. за: 181, с. 281].
Одним з перших, хто визначив музичний неокласицизм як стильову
течію був В. Каратигін. У статті «Новітні течії у західноєвропейській
музиці», опублікованій в 1913 р., російський критик відносить до цієї, на
його думку, однієї «з головних течій французького модернізму» [81, с. 117]
Сезара Франка, а також його учнів та послідовників: Венсана д’Енді,
Ернеста Шоссона, Алексіса де Кастільйона, Поля Дюка, Деода де Северака і
Флорана Шмітта. В. Каратигін указує на історичну та націоналістичну
орієнтованість напрямку, оплотом якого була заснована В. д’Енді в 1896 р.
паризька Schola Cantorum. Критик докладно зупиняється на творчості
С. Франка і В. д’Енді, але в цій статті ще не дає неокласицизму загальної
характеристики, на відміну від протиставленої йому головної течії
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новофранцузької музики – «імпресіонізму» Клода Дебюссі і Моріса Равеля.
Водночас, описуючи «новий характер звукоспоглядання», притаманний
тогочасній західноєвропейській музиці, В. Каратигін виявляє одну з
основних її тенденцій – потяг «до спрощення стилю, до примітивізації
письма, до повернення назад, до цілющих джерел здорової сили думки і
почуття, до старих класиків, до Бетховена, до Баха і ще далі – до
“предбахіанців”» [81, с. 110]. Цю схильність до архаїчності критик ув’язує з
«прагненням прямо відобразити в музиці всю складність, роздробленість і
надривність сучасної душі», з чого народжується «своєрідна навмисна
амальгама

модернізму

і

примітивізму»

[81, с. 110],

відчутна

в

«старостильних» композиціях і М. Равеля, і К. Дебюссі, і німецького
«неокласика» Макса Регера.
Саме в некролозі М. Регеру1 В. Каратигін пояснює своє бачення
музичного неокласицизму: «Це такий “напрямок” творчості, такий склад
художнього мислення, котрий у всіх своїх дерзаннях, у всіх своїх
нововведеннях, якими б сміливими вони не були, ані на хвилину не пориває з
традиціями композиторів попередньої епохи, непохитно обпираючи роботу
своєї художньої фантазії на класичні норми голосоведення, гармонійної
логіки, формальної будови» [81, с. 193]. Проте найцінніше в творчості
неокласиків,

спеціально

застережує

В. Каратигін,

лежить

в

їх

індивідуальному новаторстві. Знову порівнюючи тепер уже, на думку
критика, рівнозначні напрямки імпресіонізму і неокласицизму, В. Каратигін
вирізняє такі основні риси останнього, як свідомий

еволюціонізм,

наступність, прагнення до міцних і повноцінних почуттів, до ясних і чітких
художніх ідей, а також потяг до масивності і монументальності, яка
пояснюється «класичною реакцією» на «мікроби душевного імпресіонізму»
або ж природженим «імунітетом» до тих самих мікробів [81, с. 194].

1

Композитор помер у 1916 р.
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Явна відсутність масивності і монументальності у творчості М. Равеля
не завадили, однак, В. Каратигіну дещо пізніше угледіти в ньому ясно
намічений «вихід до неокласицизму». Навіть більше, властиві імпресіоністам
висока культура смаку, почуття міри, витонченість звукових ідей,
вишуканість письма дозволили досліднику назвати К. Дебюссі і М. Равеля
«Купереном і Рамо ХХ століття» [81, с. 275]. Учений не вважав цю думку
занадто парадоксальною, стверджуючи, що художня спадкоємність вельми
характерна для французької культури в цілому і для музичної – зокрема.
Наступність видавалася В. Каратигіну головним критерієм цінності і
виправданості музично-стильових процесів. У присвяченому М. Равелю
нарисі 1922 р. критик відмічає висунення в мистецтві класичних начал, що
розумілися по-новому, і усвідомлює анахронічність «старих “неокласиків” із
Франком на чолі». В. Каратигін передбачає появу нових музикантів, яким
«судилося здійснити справжнє подолання імпресіонізму на основі докорінної
переробки його досягнень» [81, с. 276].
Розуміння

неокласицизму

як

природного

результату

стильової

спадкоємності просвічує і в характеристиці, яку В. Каратигін дав російським
«неокласикам». До них він відносить насамперед Миколу Метнера і Сергія
Прокоф’єва. Сам молодий Прокоф’єв із захопленням сприйняв зарахування
себе до «модерн-неокласиків». У щоденниковому записі від 30 січня 1914 р.
читаємо: «Молодчина, Каратигін! Безперечно, що згодом мене вважатимуть
найзапеклішим класиком, але тепер, той, що говорить це – відкриває
Америку» [127, с. 408]. Музикознавець неодноразово відзначає вплив, який,
на його думку, справив на С. Прокоф’єва «неокласик» М. Регер. Як здається
В. Каратигіну, в циклопічних накопиченнях звукових брил, у механічних,
незграбних і колючих побудовах С. Прокоф’єва «завжди відчувається
класична бахо-бетховенська, брамсо-регерівська закваска. Від неї – та
стійкість, пружність, міцність усієї конструктивної роботи, яка завжди
відчувається у Прокоф’єва, наскільки б дикунсько неприборкану, стихійно-
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бешкетну, імпресіоністськи-ескізну зовнішню картину не давали на перший
погляд різнокольорові тканини, що одягають собою основну класичну
схему»

[81, с. 323].

Висловлену

В. Каратигіним

ідею

безперервності

стильового розвитку підхоплює і Олександр Черепнін, який пов’язує
«очолюваний Метнером і Прокоф’євим неокласицизм, що прокладає собі
шлях в середовищі російської музики», вже з «першоосновами», закладеними
Антоном Рубінштейном [цит. за: 87, с. 39].
Відлік

усвідомлення

музичного

неокласицизму

як

самостійної

стильової течії в західноєвропейській музичній думці прийнято вести з
відкритого послання Феруччо Бузоні Паулю Беккеру, опублікованого на
початку 1920 р. під назвою «Новий класицизм?» («Neue Klassizität?»). На
відміну від В. Каратигіна, німецький композитор і піаніст не характеризує
виразом, винесеним у заголовок листа, недавнє або навіть сучасне йому
мистецтво, але описує своє бачення найближчого майбутнього музики.
Слідом за Томасом Манном, який пророкував дев’ятьма роками раніше
прихід нового класицизму1, що має відкинути вагнерівську надмірність,
Ф. Бузоні передбачає близький кінець стабільного, але сутінкового періоду
розвитку музики, в якому «поява окремих, до карикатурності доведених
експериментів стає вічним супутником еволюції: дивні, по-мавпячі стрибучі
жести тих, хто чогось варті: чи то впертість чи бунт, сатира чи навіженість»
[цит. за: 181, с. 287].
Розуміючи під «младокласицизмом» (Junge Klassizität) «освоєння,
відбір і використання всіх досягнень попередніх експериментів та їх
впровадження в тверді і прекрасні форми», Ф. Бузоні постулює три основних
принципи цього «одночасно старого і нового» мистецтва майбутнього:
1

«Думаю я, однак, про шедеври двадцятого сторіччя і уявляю собі щось, що дуже істотно і, на мій погляд,
вигідно відрізняється від вагнерізму, – щось винятково логічне, ясне і досконале за формою, щось однаково
суворе й світле, що йде не від того нікчемного вольового напруження, але від більш свіжої, благородної і
здорової духовності, те, що шукає свою велич не в колосальності бароко, а свою красу не в захопленості –
новий класицизм, здається мені, має прийти» (Т. Манн, «Про мистецтво Ріхарда Вагнера»)
[цит. за: 181, с. 285].
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цілісність («музика являє собою музику і нічого більше»); повернення до
мелодії («мелодії як повелительки всіх голосів, усіх рухів, як носительки ідеї
і виробничиці гармонії, коротко кажучи, до надзвичайно розвиненої, але не
переускладненої

поліфонії»);

відкидання

«чуттєвого»

і

відмова

від

суб’єктивізму [цит. за: 181, с. 287]. Ф. Бузоні обстоює абсолютну музику,
вільну в своїй мудрій, радісній посмішці від глибокодумної меланхолії і
метафізики.
Разом з тим, виступ Ф. Бузоні не був «маніфестом» нової виниклої течії
або спробою узагальнити явище неокласицизму, як це думає, наприклад,
В. Варунц1 [35, с. 10–11]. Він скоріше був свого роду естетичною утопією
композитора, яка, незважаючи на провідну роль Ф. Бузоні в берлінському
музичному житті двадцятих років, «глибоко відділяла його від нового,
неспокійного, повного конфліктів міського клімату» [192, с. 177]. Коливання,
що кидається в очі, між термінами «новий класицизм» і «младокласицизм»
виливається незабаром у повну відмову від першого з них через неприйнятну
для Ф. Бузоні ретроспективну конотацію. Він завзято виступає проти
розуміння нового стилю як «повороту назад» (Rückkehr). Нова музика має
вирости з потреби в стильовій стійкості і міцності. «Младокласицизм» стане,
як пише Ф. Бузоні в листі своєму синові від 18 червня 1921 р., вершиною у
двох значеннях: «вершина як д о с к о н а л і с т ь і вершина як закінчення,
з а в е р ш е н н я попередніх пошуків» [цит. за: 181, с. 287].
Зазначимо також термінологічну проблему, що виникає у зв’язку з
усталеною

у

вітчизняному

музикознавстві

традицією

перекладу

бузонієвських виразів як «новий класицизм» і «младокласицизм». В
українському та російському вжитку, особливо в музикознавстві, слово
«класицизм» містить відсилання до конкретного стилю і має більш вузький
зміст, ніж німецьке «Klassizität». Точним еквівалентом українському
1

Дослідник, однак, застережує, що «проблеми, на яких зупиняється Бузоні, очевидно, і для нього були ще
остаточно не з’ясовані» [35, с. 10].
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«класицизм» є німецьке «Klassizismus». «Klassizität» же має основне й ширше
тлумачення: «зразковість». На нашу думку, найточнішими перекладами
«Neue Klassizität» і «Junge Klassizität» мають бути «нова класичність» і
«молода класичність». До цього схилявся, напевно, М. Друскін, який згадує
«юну класичність» Ф. Бузоні [64, с. 89]. Дану позицію поділяють і деякі
сучасні англо- і франкомовні дослідники, що перекладають бузонієвський
«Klassizität» не як «classicism» і «classicisme» відповідно, а як «classicality» і
«classicité».

Тим

самим

знижується

до

мінімуму

можливість

ретроспективного тлумачення поняття – тлумачення, яке так палко
заперечував Ф. Бузоні.
Саме

ретроспективність,

однак,

була

і

залишається

найбільш

дискусійною стороною неокласицизму1, чиє чільне місце як стильового
напрямку в західноєвропейському музичному житті стає очевидним із
приходом до нього найбільш визнаного композитора-новатора того часу –
Ігоря Стравинського. З 1923 р., коли це визначення було вперше застосовано
до творчості І. Стравинського, «неокласицизм» і кинуте композитором гасло
«назад до Баха» стали одним із центральних пунктів міжвоєнної музичної
полеміки. Про її запеклість красномовно свідчить хоровий цикл Арнольда
Шенберга,

головного

антагоніста

І. Стравинського,

«Три

сатири»

ор. 28 (1925 р.), що складається з двох канонів a capella і маленької кантати
«Новий класицизм». Текст і музика сюїти не тільки пародіювали
однойменний музичний напрям, а й містили прозорі знущальні натяки на
його головного представника: «Хто там стукає на барабані? / – Це маленький
Модернський, / Він заплітає свої кіски, / Які йому дуже личать! / – Як
справжнє фальшиве волосся! / – Як перука! / Зовсім як... (принаймні, /
маленький Модернський так собі уявляє!). / ...Зовсім як Татові Баху!»
[цит. за: 179, с. 135].
1

Відзначимо, що багато явищ, які називалися неокласичними В. Каратигіним (наприклад, творчість
М. Регера), інший відомий російський критик і музикознавець Л. Сабанєєв відносив до «ретроспективного
академізму» [139, c. 241].
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Неокласицизм залишався суперечливим поняттям і для головних
представників цієї течії, зокрема й для самого І. Стравинського, який
неодноразово висловлювався про неокласицизм з іронією і розширював його
межі аж до зарахування до неокласичних додекафонної школи А. Шенберга.
Одне з найповніших викладень усіх побоювань і сумнівів, що їх викликало
неокласичне мистецтво навіть у своїх адептів, знаходимо в нарисі 1928 р.
«Неоготичне і неокласичне», написаному багаторічним другом і довіреною
особою

І. Стравинського,

російським

композитором

Артуром Лур’є.

Констатуючи, що «неоромантичний емоціоналізм поступається місцем
класичному интелектуалізму», А. Лур’є не вбачає в неокласицизмі 1928 р.
по-справжньому класичного начала: «Більшість його прихильників уже
вдаються у формалізм і наслідування класиці. Його (неокласицизм. – М. Р.)
зводять лише до розхожої формули, до технічного процесу, відзначеного
печаткою поверхневого еклектизму» [цит. за: 181, с. 292].
Важливим етапом в осмисленні явища неокласицизму стали роботи
Бориса Асаф’єва,

присвячені

творчості

сучасних

йому

європейських

композиторів, насамперед видана у 1929 р. «Книжка про Стравинського».
Класицизм І. Стравинського сприймається дослідником двояко: з одного
боку, він убачає в ораторії «Цар Едіп», «досвід входження у сферу
позаіндивідуалістичної естетики і крок до виходу з глухого куту
суб’єктивних шукань» [14, с. 385–386]; з іншого – Б. Асаф’єв відмічає
«початок

критичного

періоду

у

творчості

композитора

“Весни”

і

“Весіллячка”» [14, с. 387]. Ця криза тісно пов’язується вченим із «виниклим в
останні роки у Франції прагненням до п р о с т о т и – до придушення в собі
індивідуалістичної відособленості і до звуження творчих проблем в сенсі
орієнтації на навколишнє середовище і його насущні запити» [14, с. 387]. На
думку Б. Асаф’єва, «опрощення дається дорогою ціною: <...> Стравинський
стає “ретроградом стосовно самого себе”, і мелос “Аполлона” набуває всі
негативні риси е с п е р а н т о » [14, с. 389].
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Порівняння з есперанто неодноразово використовується дослідником
щодо музичної мови творів І. Стравинського 20-х років, що передвіщує одне
з

найскладніших

питань,

які

виникають

при

аналізі

музичного

неокласицизму, особливо неокласицизму І. Стравинського, – проблему його
національної самобутності. У цьому ракурсі, і з урахуванням того, що
музикознавець жодного разу в своїх роботах не використовує термін
«неокласицизм», нашу увагу також привертає поділ Б. Асаф’євим сучасної
західноєвропейської музики на «два характерних ухили: нео-романський
стиль і нео-готський», що перегукується з назвою цитованої вище роботи
А. Лур’є [13, с. 11]. У визначенні готичного начала Б. Асаф’єв сходиться з
А. Лур’є: це експресіоністична лінія, що йде від Ріхарда Вагнера до
Ріхарда Штрауса, і далі – до А. Шенберга. З нео-романським ухилом
дослідник пов’язує відродження «італійсько-інструментального» стилю та
обґрунтування «всієї сучасної італійської музики на розкопках живого
минулого»

[13, с. 12].

Нарис

про

італійського

композитора

Альфредо Казеллу, звідки взята дана цитата, дослідник закінчує, злегка
переінакшуючи І. Стравинського, констатуванням головного музичного гасла
епохи – «назад до класицизму». У цьому заклику Б. Асаф’єв бачить
відродження ідеального уявлення про музику, яка прагне «скинути з себе всі
ланцюги антропоморфізму і психологізму, <...> стати синтезом життя – його
проявів у русі і в енергії» [13, с. 19].
У 30-х роках в СРСР почався період найжорстокішого ідеологічного
пресингу, який унеможливлював і робив небезпечним скільки-небудь
об’єктивне дослідження феноменів тогочасної західної культури. Внаслідок
цього наступний етап вивчення неокласицизму радянською музичною
наукою

почався

лише

в

60-ті роки

ХХ ст.

Зацікавленість

учених

стимулювалася можливістю знайомства із забороненими протягом тривалого
часу шедеврами тогочасного музичного мистецтва, насамперед із творчістю
колишнього лідера неокласичної течії І. Стравинського, чий приїзд на
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батьківщину в 1962 р. став яскравою подією в музичному житті країни і
спричинив потужний поштовх до вивчення творчості композитора і супутніх
йому явищ.
Роботи

радянських

музикознавців,

що

висвітлювали

феномен

музичного неокласицизму в 60 – 80-ті роки ХХ ст., можна розділити на три
групи: праці, присвячені творчості І. Стравинського [5; 64; 140; 142; 145;
146; 179], загальні дослідження шляхів розвитку музичної культури ХХ ст.
[44; 65; 66; 67; 70; 111; 112; 115; 116; 117; 120; 130; 131; 170; 174; 176],
книжки і статті про найвидатніших композиторів міжвоєнного двадцятиліття,
у творчості яких виявлялися неокласичні устремління, насамперед про
Пауля Гіндеміта [37; 94; 95; 98; 99; 154; 164; 175]. Опублікована в 1987 р.
перша монографія, повністю присвячена музичному неокласицизму [35]
(автор В. Варунц розглядає це явище в його історичному аспекті), стала свого
роду підсумком тривалого періоду пошуків, для яких, за влучним
спостереженням Л. Неболюбової, була характерна одностайність дослідників
«тільки в одному – констатації факту невизначеності і неопрацьованості
питань неокласицизму» [114, с. 4].
На

цьому

етапі

вчені

прагнули

охарактеризувати

феномен

неокласицизму через визначення його онтологічних і хронологічних меж,
виявлення

ідейно-естетичної

та

історико-стильової

орієнтації,

аналіз

специфічних, насамперед національних, різновидів явища та їх відмінностей.
На значний розкид думок щодо сутнісних та історичних кордонів
неокласицизму вказував М. Друскін: «Термін цей набув великого поширення,
багато хто його використовує, але має про нього “темне уявлення” і
тлумачить чи то занадто розширено – тоді майже не вся західна музика
ХХ століття трактується як неокласицистська, чи то, навпаки, обмежувально
– в цьому випадку на плечі одного Стравинського лягає провина за всі гріхи
неокласицизму» [64, с. 96]. Внаслідок неможливості зведення творчості
практично будь-якого великого композитора першої половини ХХ ст. до
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єдиної стильової константи дослідник не вважає допустимим говорити про
формування художніх напрямків у музиці міжвоєнного двадцятиліття. Поряд
з експресіонізмом, критичним реалізмом і фольклоризмом, учений вирізняє
неокласицизм як одну з основних стильових тенденцій розвитку сучасної
західноєвропейської

музики,

підкреслюючи

його

антиромантичну

спрямованість на пошук «якогось об’єктивного порядку, що зможе захистити
творця від суб’єктивістського свавілля» [67, с. 170].
Впливовою тенденцією музичної культури ХХ ст. вважає неокласицизм
і Д. Житомирський. Мистецтвознавець так само вказує на антиромантичний
характер явища, що виразився в протиставленні «безпосередності, свободи
від схеми, прекрасної “неясності”» романтизму і «культу об’єктивного,
культу “порядку”, дисципліни розуму» нового часу [70, с. 213].
На рівні стильової тенденції розглядає неокласицизм і М. Михайлов,
називаючи його «одним з часткових проявів ширшої загальної тенденції
стилістичного ретроспективізму» [112, с. 211]. Для обґрунтування своєї
точки зору вчений вказує на різноманіття історико-генетичних зв’язків, що
лежать в основі даного музичного явища, і на суттєві індивідуальні
відмінності

його

виразів

у

творчості

окремих

композиторів.

Суть

неокласицизму М. Михайлов бачить у зверненні до мистецтва минулих епох,
хронологічно більш-менш віддалених від сучасності, з використанням його
естетичних, стилістичних і композиційних прийомів.
Іншої думки дотримується В. Смірнов, який розрізняє два етапи
формування неокласицизму: етап тенденцій (до першої світової війни) і етап
художнього напряму (після першої світової війни). Це розділення дослідник
аргументує тим, що неокласицистські тенденції, виникаючи всередині
пізньоромантичних стильових течій початку ХХ ст., ще не становлять
самостійний художній напрямок через відсутність «власної сформованої
системи естетичних принципів» [145, с. 148]. На 1920-ті роки ці норми
поступово

виробляються,

викристалізовуються,

і

неокласицизм

стає
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потужним

художнім

напрямком

у

західноєвропейському

музичному

мистецтві ХХ ст., що охоплює багато національних культур.
Опис аналогічних етапів знаходимо в монографії В. Варунца. Перший з
них дослідник, однак, характеризує як класицизуючу тенденцію, другий же
називає власне неокласицизмом [35, с. 7]. При цьому вчений, очевидно,
вагається у виборі точної дефініції сутності явища неокласицизму, яке в
монографії визначається як «музична тенденція, хронологічно обмежена
міжвоєнними десятиліттями ХХ сторіччя» [35, с. 75], а в енциклопедичній
статті 1990 р. постає у вигляді напрямку в музиці того ж часу [36, с. 379].
Радянське музикознавство 60 – 80-х років вирізняє два основних
ідеологічних вектори неокласицизму: перший – культ ясності і порядку,
другий – апологія позачасових цінностей мистецтва минулих епох. Причини
подібних естетичних установок дослідники вбачають насамперед у бажанні
людей

мистецтва

знайти

притулок

від

тогочасної

злободенності

в

довершеному світі класичних ідей і досконалих форм. Як пише В. Смірнов,
«художники були поставлені перед необхідністю знайти якісь нові, стійкі
опори – якщо не в світі дійсності, то хоча б у світі мистецтва» [145, с. 147]. З
іншого

боку,

в

неокласицистських

устремліннях

виявляють

спробу

протиставлення творчим експериментам модерністських течій початку
ХХ ст. випробуваних часом високих музично-естетичних ідеалів. Так, на
думку Л. Ентеліса, «прагнення до впорядкованості, до спокою, ясності,
врешті-решт до відпочинку від неймовірного нагромадження звукових
багатоярусних веж викликало “тугу за далекими часами”, коли звучали
натхненні мадригали Джезуальдо, світські кантати і перші оперні вистави
XVIII століття, коли попередники Баха підносили під бані храмів класично
стрункі композиції для органу» [176, с. 13].
Оскільки неокласицизм безсумнівно становить явище, у визначенні та
самовизначенні якого основну роль відіграє співвіднесення з минулим,
природно, що найбільшу кількість суперечок викликає питання зв’язків
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неокласицизму з попередніми культурними епохами, зокрема – виявлення
його витоків. На думку М. Михайлова, «неокласичні» тенденції виникають
усередині романтичного мистецтва XIX ст. і посилюються на початку ХХ ст.,
коли з’являються нові стильові напрями – імпресіонізм і експресіонізм. При
цьому дослідник розділяє класицистські і неокласичні тенденції, основна
відмінність між якими полягає в тому, що «перші виростали і розвивалися
переважно на романтичному ґрунті, другі ж виявилися вираженням
антиромантичної реакції, що настала в буржуазному мистецтві після першої
світової війни» [111, с. 190].
Аналогічну

думку

проводить

у

своїй

статті

«Виникнення

неокласицизму і неокласицизм І. Стравинського» В. Смірнов. Автор уважає,
що неокласицизм одночасно був і опозицією романтизму, і похідною з нього
течією.

Якщо

переважно

в

композитори-романтики
межах

академічного

гомофонно-гармонічного

крила

стилю

мислили

XVIII ст.,

то

неокласицисти орієнтувалися насамперед на музичні традиції Ренесансу і
бароко, що, на думку дослідника, є «найважливішою ознакою вже не
класицистських тенденцій, а типово неокласицистських» [145, с. 141].
Спадкоємний

зв’язок

між

неокласицистами

і

романтиками

заперечується М. Друскіним: «Я не згоден з тими, хто витоки неокласицизму
ХХ століття шукає в столітті попередньому, дев’ятнадцятому. Незалежно від
того, як кваліфікувати класицистські тенденції у творчості, скажімо Брамса,
Сен-Санса або Регера, неокласицизм ХХ століття <...> становить якісно
абсолютно нове явище» [64, с. 87]. У романтиків ставлення до старого
мистецтва набувало суб’єктивного, особистісного відтінку. Неокласицисти
же, навпаки, тяжіли до об’єктивності і загальності. Перших більшою мірою
цікавили окремі виразні прийоми барокової музики, других – її структурні
особливості. «Романтики якщо і зверталися до Баха, – пише М. Друскін, – то
обходилися з ним досить довільно: Шуман приписував фортепіанний
супровід до його творів для скрипки або віолончелі соло, а Гуно – вокальний
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голос до клавірної прелюдії, Ліст створював бравурні парафрази (фантазія
“Weinen, klagen ...”) <...> Інакше підходять до музики минулого ті
композитори ХХ ст., яких зараховують до неокласицистського напрямку. Їх
надихає не колорит епохи <...>, але <...> насамперед живе в давнині – те, що
безпосередньо
Використовуючи

перегукується
моделі

з

старого

нашою
зразка,

сучасністю»
неокласицисти,

[66, с. 23].
на

думку

М. Друскіна, максимально насичували їх новою виразністю і тим самим
досягали іншого образно-динамічного ефекту.
Схожу точку зору зустрічаємо в роботах В. Варунца. На відміну від
М. Друскіна, музикознавець не визнає неокласицизм ХХ ст. за «якісно
абсолютно нове явище», але вважає, що він виявився «завершальним етапом
єдиного художнього процесу, коріння якого лежить у мистецтві другої
половини XIX століття» [35, с. 7]. Водночас В. Варунц визнає, що художні
принципи

класицизму

і

попередніх

йому

стилів

інтерпретувалися

романтиками інакше, ніж композиторами ХХ ст.: «твори Брамса, Франка,
Танєєва <...> найтіснішим чином пов’язані із загальноестетичними нормами
XIX століття. Основою ж творчих шукань неокласицистів ХХ сторіччя, котрі
в якомусь сенсі продовжили лінію вищеназваних композиторів, стало
повалення цих норм. Відтепер у музиці відкидається будь-який прояв
суб’єктивного

начала.

Композитори

ратують

за

об’єктивність

висловлювання, його ясність і організованість» [37, с. 145].
З вищенаведених цитат можна зробити висновок, що спрямованість
неокласицизму, в пошуках ясності і позачасових цінностей, на епохи, що
передували романтизму – серед них класицизм, бароко, пізнє Відродження, –
не викликає розбіжностей думок у дослідників. Суперечливим моментом є
ступінь важливості кожного з цих культурно-історичних періодів в якості
референтних символів музикантів-неокласиків. Так, М. Михайлов уважає, що
первинними стильовими системами, на які спирався неокласицизм початку
ХХ ст., були ранній класицизм і віденська класична школа. Крім цього,
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дослідник указує на не менш сильну орієнтацію неокласицизму на епоху
бароко, особливо творчість Й. С. Баха. На думку вченого, остання тенденція
домінувала, «примушуючи говорити про необароковість або необахіанство»
[112, с. 212].
Подвійність

історико-стильової

орієнтації

неокласицизму,

що

відповідає його ідейно-естетичній амбівалентності, – «прагнення до
“порядку” та звернення до “вічних”, “позачасових” цінностей» [130, с. 207], –
знаходимо

у

відміченій

Л. Раабеном

близькості

неокласицизму

до

раціоналістичного класицизму XVII ст. і до музики бароко. Усвідомлюючи
антитетичність цих двох стильових систем, дослідник указує, з одного боку,
на тенденцію нормативності, що живила естетику класицизму, з іншого – на
«надвисоке виявлення загальнолюдських, етичних, моральних ідей» в
пізньому періоді розвитку бароко, як на фактори, що позначили «головні
“об’єкти”

старовинної

музики,

на

які

ориєнтувався

неокласицизм»

[130, с. 208–209].
Зазначимо, що вже на самому початку осмислення феномену
неокласицизму Б. Асаф’єв відсував історико-стильові межі його ретроспекцій
набагато далі вглиб минулого. На думку вченого, сучасні «найчуйніші»
музиканти «не йдуть до Бетховена, до Баха, до Генделя, як до окремих
майстрів, і не йдуть до сонати або фуги, як до окремих форм. Вони
підіймаються дедалі вище й вище, до пізнього ренесансу, <...> шукають не
готових форм-схем, але принципів формоутворення, від яких пішов
подальший розвиток музики» [14, с. 308].
Свого роду підсумовування і примирення різних точок зору на
пріоритетність

стильових

орієнтирів

неокласицизму

знаходимо

у

висловленні В. Варунца. Дослідник пояснює позірну історико-естетичну
антиномічність

неокласицизму

тим,

що

для

його

представників

«“антагонізм” бароко і класицизму повністю втрачає свою гостроту. У
прагненні внести в сучасне мистецтво ясність і організованість кожен
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композитор звертається до того стилю, до тих прийомів, які йому найближчі.
По суті, неокласицизмом визнається будь-яке художнє явище, що, часом,
може бути, і надзвичайно віддалено нагадує стиль минулих епох, незалежно
від того, чи звертаються композитори до класицизму, бароко або до епох ще
більш віддалених» [37, с. 147].
Що стосується самого терміна «неокласицизм», то, зважаючи на
зазначені вище протиріччя, деякі дослідники визнають його не зовсім вдалим
і навіть

неповноцінним. Приміром, В. Варунц уважає, що «термін

“неокласицизм”, який прямо відсилає до епохи класицизму, становить
утілене вираження його невідповідності реальній художній практиці»
[35, с. 5]. М. Михайлов визнає поняття неокласицизму «нечітким і умовним,
оскільки воно аж ніяк не становить чітко вираженої стилістичної єдності»
[112, с. 211]. Разом з тим, існують і протилежні думки. Так, Л. Раабен
схильний думати, що «точнішого терміну, який би відповідав самій природі
даного явища музики ХХ століття, не підібрати» [130, с. 206]. Дослідник
виходить із засадничої для неокласицизму ідеї порядку, ідеї архітектонічної
досконалості мистецтва. Під терміном «неокласицизм» слід розуміти «не
формальну сторону композиційної техніки неокласицистів, а внутрішні,
художньо-естетичні передумови, що змушували їх звертатися до тієї чи іншої
творчої системи» [130, с. 206].
Розуміння як неокласичних (або пов’язаних із неокласицизмом)
значного спектру творів – і аж ніяк не тільки західноєвропейської музики –
всього двадцятого століття характерно для більшості сучасних російських і
українських досліджень. Так, у монографії «Музичний неокласицизм
ХХ століття» [171] Є. Шевляков розглядає разом із загальновизнаними
представниками

міжвоєнного

неокласицизму

(зокрема,

спадщина

І. Стравинського) творчість і більш сучасних (в першу чергу, російських)
авторів, таких, як С. Губайдуліна і С. Слонімський.
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Згадуване вище виокремлення з неокласицизму ряду інших неотечій
(насамперед необароко), а також бурхливий розвиток наприкінці ХХ ст.
неоромантичних тенденцій приводить учених початку ХХІ ст. до розуміння
неокласицизму як одного з перших і найзначніших проявів неостилістики.
Йдеться про перекидання мостів від «стильових варіацій» І. Стравинського
до стильового синтезу кінця минулого століття, який, на думку О. Зав’ялової,
є «резюмувальним явищем, що поєднує сталі класичні традиції з
авангардистською спрямованістю на розрив з історичною спадкоємністю і
створенням нового звукового світу» [71, с. 30]. Показовою щодо цього є
спроба українського музикознавця А. Калениченка вибудувати багаторівневу
систему нео- і постстилістики, в якій «неокласицизм, неоромантизм та
неофольклоризм є стилями, необароко та неоімпресіонізм – течіями,
постмодернізм – естетичною ситуацією, тоді як, наприклад, додекафонія,
сонористика, алеаторика чи графічна музика являють собою тільки техніки»
[80, с. 106]. Водночас Л. Мельник уважає неокласицизм «одним із історично
зумовлених напрямків творчої свідомості початку ХХ ст., в межах якого
сформувалося кілька паралельних стилістичних течій, окремі з яких пізніше
могли претендувати на визначення окремого стилю» [108, с. 52].
У західному музикознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст. спостерігаємо
значне підвищення зацікавленості неокласицизмом і певну реабілітацію
цього явища після тривалого періоду уникнення більшістю теоретиків його
обговорення, коли до нього ставилися як «до поверхневої теми дослідження,
позбавленої “справжніх” структурно-композиційних музичних проблем»
[200, с. 202]. Серед найцікавіших робот, що містять маловідому фактологічну
інформацію, на яку раніше не зважали, та відкривають нові можливі аспекти
вивчення феномену музичного неокласицизму, зазначимо праці С. Мессінга
[206; 207], Дж. Страуса [222], М. Гайд [200], М. Бандура [181], П. ван ден
Тоорна [229], Р. Тарускіна [223; 224], Г. Данузера [189].
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С. Мессінг вибудовує своє бачення історії музики першої чверті ХХ ст.
шляхом реконструювання, на основі ретельного вивчення документів епохи,
змісту, що його вкладали в поняття «неокласицизм» сучасники. Вчений
стверджує, що на початку свого існування цей термін уживався переважно
французькими критиками стосовно німецьких композиторів попереднього
століття. Ним позначали тих, «хто зберігав вірність формам інструментальної
музики, що стали популярними у ХVIII ст., але жертвував оригінальністю і
глибиною музичного змісту заради жалюгідного наслідування структурі»
[207, с. 482]. На противагу неокласицизму, для опису притаманного
французькій музичній культурі вже починаючи з 70-х років ХІХ ст. інтересу
до власної класичної спадщини, використовували позитивний вираз «новий
класицизм» («nouveau classicisme»), що втілював такі естетичні якості, як
ясність, простота, строгість, точність тощо.
Виявлений американським дослідником смисловий поділ виразів
«неокласицизм» і «новий класицизм» у французькій музичній термінології
початку ХХ ст. викликає, однак, через свою чіткість певне здивування, що
посилюється при аналізі статей Р. Роллана, з яких було складено книжку
«Музиканти наших днів», уперше видану в 1908 р. Дійсно, безсумнівною є
негативна конотація терміну при описуванні Першої1 симфонії Г. Малера:
«Думки, по суті, неокласичні, трошки мляві і розпливчасті» [216, с. 186]. У
той же час, серед доказів принизливого вживання слова «неокласицизм»
С. Мессінг наводить цитоване нами вище висловлювання Р. Роллана про
педантизм Й. Брамса [207, с. 483]. У статті, що містить цю цитату,
письменник, однак, жодного разу не використовує стосовно німецького
композитора визначення «неокласичний». Навпаки, як було нами показано
вище (див. стор. 12), воно застосовується цілком в позитивному сенсі до
головного об’єкту уваги автора статті – К. Сен-Санса. Зазначимо також, що
1

С. Мессінг помилково стверджує, що даний опис відноситься до П’ятої симфонії композитора, якою той
диригував на фестивалі французької і німецької музики в Ельзас-Лотарингії. У нарисі, присвяченому цьому
фестивалю, Р. Роллан докладно зупиняється на всіх на той час написаних симфоніях Г. Малера.
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С. Мессінг залишає поза увагою «Неокласичну симфонію» Е. д’Аркура і,
через, очевидно, свою галлоцентристську дослідницьку орієнтацію, не згадує
критичну діяльність В. Каратигіна, який впровадив поняття неокласицизму в
російську музичну думку. Останнє не тільки вплинуло на творче становлення
С. Прокоф’єва, як видно з його щоденників, але й не могло залишитися
невідомим для Б. Шлецера – російського критика, що емігрував до Франції і
першим застосував даний термін щодо творчості І. Стравинського в 1923 р.
Як ми бачимо, вже з самого початку свого побутування в музичному
середовищі слово «неокласицизм» і його похідні відрізнялися подвійністю
смислів. Термін міг виражати і позитивне, і негативне ставлення до об’єкта
висловлювання; він міг указувати як на банальну стилізацію, так і на творче
переосмислення класичних форм. Різниця між виразами «неокласицизм» і
«новий класицизм» на початку ХХ ст. була, очевидно, набагато більш
ситуативною, ніж це стверджує С. Мессінг.
Взаємозамінюваність, смислова неточність і варіабельність даних
виразів стає очевидною при порівнянні двох висловлювань, що описують
одні й ті самі тенденції в післявоєнному мистецтві Франції. Франсіс Пуленк
згадував створену Еріком Саті в 1919 р. симфонічну драму «Сократ», яка
вразила сучасників аскетизмом і архаїчністю своєї музичної мови: «Подібно
до того, як в цей час Пікассо захоплювався Енгром, Саті шукав новий
класицизм, але зовсім не неокласицизм, як у Стравинського. Для Саті
неможливо було повернення до чого-небудь; музика “Сократа” – статична у
своїй врівноваженості, чистоті скромності» [129, с. 58]. Як приклад одного з
перших1, на його думку, позитивних використань терміна «неокласицизм»,
С. Мессінг наводить слова С. Дягілєва, що відносяться до 1922 р.: «Але ні, о
Боже, ніхто нічого не відроджує <...> До неокласицизму приходять
поступово, як Пікассо приходить до Енгра» [206, с. 83]. Уже на початку
XXI ст. І. Вишневецький протиставляє ці два поняття, описуючи «новий
1

Що, однак, як ми показали, не відповідає дійсності.
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класицизм»

В. Дукельського1,

який,

«на

відміну

від

неокласицизму

Стравинського, орієнтованого на роботу з усією західною музичною
спадщиною від генделевського часу до предмодерну, <...> брав за зразок
роботу його (Дукельського. – М. Р.) старших російських сучасників і колег
по Російським балетам – Стравинського і Прокоф’єва, а також музику
Глінки, Даргомижського і малих світил глінкинського часу…» [42, с. 281].
Підсумовуючи свій виклад заплутаної історії становлення терміну
«неокласицизм»,

С. Мессінг

підкреслює

позитивну

для

визначення

художньої позиції І. Стравинського комунікативно-експлікаційну роль цього
слова, яке «дозволило настороженій публіці з легкістю прийняти музику
композитора 1920-х і 1930-х років» [207, с. 493–494]. Дослідник виявляє
також неокласичну сутність шукань А. Шенберга, який вважав себе
спадкоємцем великої австро-німецької музичної традиції, і щодо творчості
якого, на думку С. Мессінга, може бути вповні застосовано ключові
неокласичні категорії – строгість, чистоту, монументальність. Пояснюючи
невизначеністю терміну і презирство до нього з боку західних аналітиків
другої половини ХХ ст., і, незважаючи на останнє, його неухильну
привабливість і живучість у сучасному музичному дискурсі, дослідник
робить висновок, що «неокласицизм був символом, який поєднував і
новаторство, і традицію в музиці 1920-х років» [207, с. 497].
Щоб

вирішити

проблему

неокласицизму,

західні

музикознавці

залучають різноманітні концепції, серед них і з суміжних галузей
мистецтвознавства. Так, Дж. Страус базує свій аналітичний метод на теорії
«поетичного

впливу»

визначного

американського

літературознавця

і

культуролога Гарольда Блума, згідно з якою «страх впливу» є основним
чинником створення літературних шедеврів: «Історія плідного поетичного
1

Володимир Дукельський (Вернон Дюк, Vernon Duke) (1903 – 1969) – композитор і поет, автор симфонічної
та хорової музики, популярних пісень. Навчався в Києві у Р. Глієра, був дружний з С. Прокоф’євим,
С. Дягілєвим, Дж. Гершвіним. Наведена цитата характеризує балет «Зефір і Флора», поставлений в 1925 р.
трупою С. Дягілєва.
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впливу, який слід вважати провідною традицією західної поезії з часів
Відродження, – це історія страху і самозбереження карикатури, спотворення,
перекручення, навмисного ревізіонізму, без яких сучасна поезія, узята сама
по собі, не змогла б існувати» [26, с. 31–32]. Дж. Страус розуміє головну в
концепції Г. Блума ідею «помилкового прочитання» як навмисно неправдиву
інтерпретацію пізнішими поетами своїх попередників «в ході процесу,
аналогічного витісненню в психоаналітичній теорії Фрейда» [222, с. 35]. Він
намагається виявити ревізіонізм, що бореться зі «страхом впливу» геніїв
минулого, в різноманітних неокласичних практиках: у теоретичних працях
А. Шенберга; обробках А. Шенбергом, А. Бергом та І. Стравинським творів
Г. Ф. Генделя, Й. С. Баха, П. Чайковського і Дж. Перголезі; також тим, як
неокласицисти орудують традиційними гармонійними комплексами; у
трансформаціях жанру сонати в творчості І. Стравинського, Б. Бартока та
А. Шенберга; у цитуванні (точному і спотвореному) творів Й. С. Баха,
В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шопена та Р. Вагнера; квазітональних
послідовностях у «посттональній» музиці І. Стравинського, Б. Бартока та
А. Шенберга.
Оригінальний підхід Дж. Страуса викликає, однак, чимало заперечень.
Так, не можна не погодитися з думкою Р. Тарускіна про те, що «через
ігнорування попередників і введення в дискусію про вплив не тільки зразків,
але й цитат, і обробок (музичних аналогів пародій і сатир), Страус
відхиляється від концепції Блума» [226, с. 367]. Дискусійним моментом
видається й те, наскільки свідоме прямування І. Стравинського та інших
неокласиків «назад до Баха» (а також до Генделя, Перголезі, Моцарта та
Чайковського) може розглядатися як прояв боротьби з геніями минулого та
підсвідомого остраху перед їхнім впливом. Саме перенесення ідей, спочатку
застосованих до поетичної творчості, у набагато більш технологічно і
структурно складне мистецтво композиції, без врахування відмінностей у
процесах створення літературних і музичних творів, змушує засумніватися в
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доцільності даного підходу. Попри це, дослідження Дж. Страуса, безумовно,
є цікавою спробою психологічного пояснення багато в чому невловимої суті
неокласицизму через алегорію боротьби нового і задушливого своєю вагою
класичного старого в головах композиторів, що прагнуть звільнити свій
творчий простір від гніту великих попередників.
У своєму есе «Неокласицизм і анахроністичні імпульси в музиці
ХХ сторіччя» М. Гайд намагається пояснити теорію неокласицизму через
виокремлення різноманітних стратегій, за допомогою яких «композитори
початку століття створювали сучасні твори, пов’язані з минулим або його
реконструюванням, але не поступалися при цьому своєю власною історичностильовою цілісністю і відповідністю» [200, с. 200]. Дослідниця послідовно
вибудовує цілу методологічну систему звертання до класичного та виявляє
два його можливих шляхи: перший – антикварний (чи філологічний), що
висвітлює контекст створення класичних творів і відновлює зміст, який в них
вкладали їх творці; другий (найбільш значущий для історії мистецтв) –
переклад або адаптація1, що анахроністично зв’язує віддалені один від
одного періоди часу. Історично основним методом адаптації, як показує
М. Гайд, є алегорія, «яка врятувала багато старих сюжетів від культурного
застарівання, пристосовуючи їх до сучасних ідей» [200, с. 203]. На думку
дослідниці саме алегорії вбачає в композиторських техніках ХХ ст. її колега
П. Буркголдер (P. Burkholder), який вважає об’єднуючими рисами сучасної
музики її «заклопотаність минулим» та намагання композиторів «вимірювати
цінність своєї музики стандартами минулого» [200, с. 203]. Алегоричний
сюжет М. Гайд прочитує так само у фрейдистсько-блумовській концепції
боротьби нового з гнітом старого, яку було обґрунтовано в розглянутій нами
вище роботі Дж. Страуса.
1

Звернемо увагу на схожість ходу думки американського вченого і двох помітних вітчизняних дослідників
неокласицизму. У статті «Ще раз про неокласицизм» Л. Раабен особливо схвалює те, що М. Друскін,
«категорично відкидаючи термін “стилізація” стосовно творчості Стравинського, <...> замінює його
терміном адаптація» [130, с. 201].
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Засади для свого внеску в теорію музичного неокласицизму дослідниця
також черпає в літературознавстві, а саме в роботі Т. Гріна (Th. Greene)
«Світло

в

Трої:

наслідування

і

відкриття

в

ренесансній

поезії».

Музикознавець проводить аналогію між неокласицизмом і Ренесансом.
Загальне для них прагнення навести мости через культурний розрив і
відродити зразки далеких епох дослідниця визначає як «анахроністичний
імпульс», так названий музикознавицею з огляду на його неминуче стильове
зіткнення із сучасністю. Для М. Гайд головним способом реалізації цього
імпульсу в музиці початку ХХ ст. є наслідування, чотири основних види
якого вона розглядає, підкріплюючи своє дослідження відомими музичними
прикладами: шанобливе наслідування, яке дотримується «класичної моделі з
майже релігійною вірністю або педантичністю» [200, с. 206] («Гробниця
Куперена» М. Равеля); еклектичне наслідування, що змішує «алюзії,
відгомони, фрази, техніки, конструкції і форми з довільно обраного кола
попередніх композиторів і стилів» [200, с. 211] (Октет І. Стравинського);
евристичне наслідування, яке «не приховує свою залежність від старовинних
зразків,

змушує

нас

відразу

розпізнати

невідповідність,

анахронізм

проведених зв’язків, <...> надає композитору засоби позиціювання себе в
культурі та традиції» [200, с. 214] («Імпровізації на угорські селянські пісні»
ор. 20 Б. Бартока1); діалектичне наслідування, що підкреслює «діалогічність
принаймні двох голосів або позицій і припускає їх непряме порівняння»
[200, с. 222] (Третій струнний квартет ор. 30 А. Шенберга2).

1

М. Гайд, в даному випадку, пояснює вибір для аналізу твору, в якому зіштовхуються сучасний стиль
письма не з класичними формами, а з народною музикою, тим, що її цікавить не стільки сам термін
«неокласичний», скільки «різні імпульси і стратегії, заплутаний клубок яких скріплюється цим терміном.
Ранні Імпровізації Б. Бартока <...> відносяться до часу зародження неокласичного стилю, і імітаційні спроби
краще виявляються в цьому періоді, ніж в пізнішому» [200, с. 215].
2
Дослідниця не погоджується з Ч. Розеном, який вважає, що імітація А. Шенбергом у своєму квартеті
деяких рис знаменитого Квартету ля мінор Франца Шуберта є всього лише «загальна парадигма, форма,
заповнення якої новим змістом жодним чином не мало нагадувати про старіший твір» [200, с. 223]. Для
М. Гайд, це не просто технічна задача для посвячених, але напружений діалог із минулим, який визначає
структуру нового твору і підсилює його сприйняття.
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Тенденція до диференціації та категоризації різних стратегій, методів
та імпульсів, що лежать в основі неокласицистських устремлінь у музиці
ХХ ст., простежується в багатьох сучасних дослідженнях, котрі становлять
як і наукову інтерпретацію досліджуваного феномену, так і максимально
можливе об’єктивне його описання. Як таке, незаперечну цінність має
розгорнута стаття М. Бандура в нещодавно виданому довіднику з музичної
термінології

ХХ ст. [181].

Оснастивши

свій

енциклопедичний

нарис

численними цитатами з найчастіше маловідомих і малодоступних джерел,
німецький вчений вирізняє в понятті «неокласицизм» кілька (в цілому 16)
об’єднаних у групи та підгрупи варіантів його розуміння і застосування
залежно від історичних і соціально-культурних умов.
Можливостям і перспективам структурно-аналітичного підходу до
вивчення

неокласичних

«Неокласицизм

і

його

творів

присвячено

визначення»

[229].

есе

П. ван ден Тоорна

Спираючись

на

методи

гармонійного аналізу Генріха Шенкера і теорії рядів, дослідник розглядає
мотивну і тональну побудову «Симфонії у трьох рухах» І. Стравинського в
ракурсі взаємодії восьмиступеневого і діатоничного звукорядів. Вчений
робить висновок про обмеженість можливостей строго формального аналізу
щодо неокласичних творів, тому що аналітику доводиться «мати справу з
ідеями або частковими самими по собі, або такими, що можуть бути лише
частково застосованими» [229, с. 156]. Внутрішня стильова конфліктність,
зіштовхування різноманітних традицій і часових контекстів у неокласичній
музиці призводять до того, що у відриві від вирішення соціо-культурних та
ідеологічних питань формально-аналітичні методи не дають скільки-небудь
повного її розуміння, хоча можуть і повинні залишатися для дослідника
«постійним джерелом осяяння». Підсумовуючи цю та деякі інші недавні
спроби застосування різноманітних аналітичних технік до неокласичних
творів з метою, наприклад, відокремити елементи, що належать до старих
зразків, від їх нових модифікацій, автор статті про неокласицизм у Новому
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словнику Гроува А. Уітталл сумнівається, що цей термін стане коли-небудь
«придатним аналітичним поняттям» і вважає його життєздатним лише в
якості «зручної і легко пристосовної літературної формули» [230, с. 755].
Увага до ідеологічних питань є однією з головних особливостей
музикознавчих праць Р. Тарускіна, який, однак, підтверджує свої висновки
солідними аналітичними викладками. У своєму огляді 1993 р. «Назад до
кого? Неокласицизм як ідеологія» вчений вітає тенденцію до реконструкції
історичних контекстів та обставин виникнення «неокласицизуючого»
імпульсу,

обстоює

реабілітацію

вивчення

«позамузичних»

чинників

стилетворення в західному академічному музикознавстві, вказує на вплив,
що справив на неокласицизм І. Стравинського «публічний дискурс», який
«фактично сформував цей стиль» [223, с. 385]. На думку дослідника, різні
політичні, соціальні, культурні та естетичні настанови зумовлювали
різноманітні неокласичні трактування того ж самого ідеального класичного
образу. Так, Р. Тарускін відрізняє два ідеалізовані образи Й. С. Баха: Баха
І. Стравинського і Баха П. Гіндеміта – Баха правих сил і Баха лівих, Баха як
трансцендентного безлицего майстрового, «чиє ім’я у неймовірний спосіб
почало символізувати останній крик моди», і Баха як старовинного
Gemeinschaftsmusiker (цехового музиканта), «що виробляв на замовлення
добротні, суспільно корисні товари» [223, с. 394]. Музикознавець різко
виступає проти естетичного формалізму в історичних дослідженнях музики
міжвоєнного

періоду

і

звертає

увагу

на

«незручні»

для

окремих

музикознавчих традицій проблеми, поміж них – зв’язок неокласичного
відходу від фольклоризму у творчості І. Стравинського з неприйняттям і
відторгненням композитором нової більшовицької Росії, його ж симпатії до
фашистського

режиму

Мусcоліні,

німецький

культурний

шовінізм

А. Шенберга і А. Веберна, політичні уподобання останнього тощо.
В об’ємній і капітальній «Оксфордській історії західної музики»
Р. Тарускін трактує поворот І. Стравинського до неокласицизму в Октеті
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1923 р. як ключовий момент відліку історії музики двадцятого сторіччя,
«естетично відмінної від музики попереднього століття» [224, с. 448].
Порівняно з неокласичними (стилізованими) проявами в музиці попередніх
епох, котрі

Р. Тарускін

музикознавець,

–

аж

простежує
до

вглиб

«розміреної

історії, як

музики

в

жоден

античній

інший
манері»

Ж. А. де Баїфа, – неокласицизм І. Стравинського становить якісно нове
явище, в якому відбилося, спровоковане Першою світовою війною,
розчарування в гуманістичних ідеалах мистецтва ХІХ ст., «звільнення
мистецтва від людської патетики і усякої трансценденції»1 [119, с. 251],
іронія, що об’єктивізує та відчужує. Неокласицизм 20 – 30-х років розглянуто
не як ретроградний, але як соціально зумовлений, естетично новаторський,
модерністський напрямок в історії музики. До нього Р. Тарускін, подібно до
багатьох інших західних музикознавців, відносить і творчість А. Шенберга
додекафонного періоду, підставою чого є гранично чітка організація
дванадцятитонової системи та звернення глави нововіденської школи до
старовинних жанрів і форм.
Частиною «музичного модернізму, що потребує більш повного та
адекватного розуміння» [189, с. 282] вважає неокласицизм і німецький
вчений

Г. Данузер.

Дослідник

відкидає

термін

«неокласицизм»

як

зневажливий ярлик у німецькомовному музикознавстві, що вказує на другота третьорядність мистецького продукту, і вводить поняття «модерністський
класицизм», закликаючи переглянути контрастні ідеальні уявлення – «чистий
класицизм і чистий модернізм, – які вже давно втратили свою історичну
силу» [189, с. 281].
Поняття музичного неокласицизму, яке описує складне й суперечливе
явище в музичній культурі ХХ ст., пройшло тривалий шлях становлення, що
супроводжувався різними, часто протилежними оцінками, інтерпретаціями і
поясненнями цього художнього феномену. Відмінності, внаслідок безлічі
1

Х. Ортега-і-Гассет, «Дегуманізація мистецтва».

38

соціокультурних чинників, між історією розвитку вітчизняного і західного
музикознавства зумовлюють і відмінні тенденції у ставленні до музичного
неокласицизму. Для сучасної американської та західноєвропейської науки,
яка пережила тривалий період зневаги до неокласицизму, є характерним
прагнення до реабілітації цього явища через його трактування як один із
різновидів модернізму.
У східноєвропейській музичній традиції ХХ ст. неокласицизм ніколи
не втрачав свого значення, його стильові риси завжди були представлені у
творчості досить великої групи композиторів. Звичність неокласицизму як
художньої практики, що, на відміну від Заходу, перейшла за межі першої
половини ХХ ст. і зберігає так чи інакше свою життєздатність у творчості
композиторів пострадянського простору й досьогодні, не могла не
позначитися

на

міркуваннях

багатьох

сучасних

музикознавців,

які

протиставляють модерністський і неокласичний шляхи розвитку музики
минулого сторіччя. Так, про музичну неокласику як про основний, поряд із
модерністським, шлях розвитку музики ХХ ст. пише Ю. Кудряшов. Вчений
вважає неокласицизм «історично першим етапом неокласики як комплексу
ідей, що незаперечно підсилюють свої позиції в сучасну епоху» [91, с. 298].
Подібне протиставлення спостерігаємо у визначенні О. Соколова, для якого
неокласицизм – «свого роду “контрапунктуюча опозиція” авангарду першої
хвилі» [147, с. 13].
Неможливість вироблення цілісної концепції неокласицизму пов’язана,
як справедливо зазначає Г. Данузер, із семантичною багатозначністю
вихідного

поняття

класицизму,

значення

якого

«не

тільки

вельми

різноманітні самі по собі, але також по-різному окреслюються в окремих
культурних традиціях» [189, с. 261]. Так, щоб пояснити пов’язування імені
Й. С. Баха з неокласицизмом, М. Бандур указує на відмінності у розумінні
класицизму в австро-німецькій і французькій музично-культурних традиціях.
Німецький дослідник підкріплює своє спостереження цитатою з французької
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музичної енциклопедії 1958 р., автори якої не погоджуються зі звуженням
меж класичної епохи в музиці до так званого «віденського класицизму»:
«“Класики” – це композитори, які розташовуються між синами Баха і
Бетховеном: таке визначення позбавлене будь-яких підстав, оскільки воно
виключає Баха, Куперена та ін.» [181, с. 261].
Недостача уваги до того, що і як слід розуміти під класицизмом під час
осмислення неокласицизму, властива більшості музикознавчих досліджень і
посилюється найбільш очевидною для музикознавства інтерпретацією
класицизму як певного стилю, обмеженого відносно вузькими історичними і
навіть географічними границями. Внаслідок цього часто спостерігається
заміщення неокласицизму – або навіть його розподілення – такими
поняттями, як «необароко», «неоренесанс» тощо. Це типове для сучасного
музикознавства явище вказує на незмінність і верховенство «неостильового»
компоненту поняття поряд із вторинністю і варіабельністю його основної
складової.
Очевидно, що спроби покращити та уточнити визначення кола явищ,
що традиційно відносять до неокласицизму, через відсилання до того чи того
стилю (на чому і ґрунтуються дефініції «необароко», «неосередньовіччя» і
т. д.) виявляються формальними і поверхневими, оскільки вони не
відображають специфіки культурно-стильового діалогу, який є неодмінно
присутнім в неокласичній творчості, і в процесі якого характерні ознаки
стилів минулого проходять крізь призму творчої гри і уяви митцянеокласика, змінюючись до невпізнання. Український культуролог та
музикознавець

О. Самойленко,

аналізуючи

цикл

«Ludus

tonalis»

та

«Симфонічні метаморфози тем К.-М. Вебера» П. Гіндеміта, приходить до
висновку, що «і моделі широко зрозумілого музичного “бахіанства”, і
тематичні моделі веберовської музики важливі для Хіндеміта не як авторські
стильові знаки, а як емансиповані від умов індивідуального стилю загальні
правила музичної поетики, інакше кажучи, як “знаки” буття музики за
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правилами тексту, структурно-семантичні показники історичного місця
музики. З цим можна пов’язати мету й здійснення будь-якої навмисної
цитації: вона вивільнює цитовану думку з-під влади найближчого контексту,
відкриваючи її призначення для набагато ширшого “кола спілкування”»
[143, с. 24]. Отже, надмірне увиразнення індивідуальних і історичних
стильових орієнтирів, яке ми можемо спостерігати у визначеннях типу
«необароко» і «необахіанство», не відображає вивільнення думки з-під влади
контексту, але, навпаки, підкреслює значення цього контексту і тим самим
усуває значущий для передачі суті досліджуваного нами явища музичної
культури змістовий відтінок широти й узагальненості, з яким асоціюється
поняття неокласицизму.
Звернемо увагу також на досі не акцентовану нами проблему неточного
використання похідних поняття «неокласицизм». У науковій і критичній
літературі

російською

мовою

композиторів,

яких

зараховують

до

розглянутого нами явища, іменують то «неокласиками»1 (В. Каратигін,
Д. Житомирський, Ю. Келдиш, М. Михайлов, В. Смірнов, Л. Гаккель), то
«неокласицистами»2
«неокласичні»3
В. Смірнов,

(Л. Раабен, М. Друскін,

(Д. Житомирський,
Л. Раабен,

«неокласицистські»4

Б. Ярустовський,

Л. Гаккель,

(Ю. Келдиш,

В. Варунц).

М. Михайлов,

В. Варунц,

В. Смірнов,

Пишуть про
Є. Шевляков),

Л. Раабен,

М. Друскін,

Ю. Корж) і «неокласицистичні»5 (Б. Ярустовський, С. Савенко) тенденції в
музиці ХХ ст., про «неокласичний» (В. Смірнов, С. Савенко, В. Варунц) і
«неокласицистський» (М. Друскін) період у творчості І. Стравинського, про
«неокласичний» і «неокласицистський» стиль, напрямок, метод, лінію тощо.
Простежується

хронологічна

закономірність:

в

раніших

працях

(приблизно до 70-х років ХХ ст.) головним чином використовуються слова
1

Російською «неоклассики».
Російською «неоклассицисты».
3
Російською «неоклассические».
4
Російською «неоклассицистские».
5
Російською. «неоклассицистические».
2
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«неокласичний і «неокласик», пізніше пріоритет віддається визначенням
«неокласицистський» і «неокласицист». Цю закономірність легко виявити
при порівнянні статей В. Смірнова [145; 146] і Л. Раабена [130; 131]. У своїх
раніших статтях, присвячених проблемі неокласицизму (В. Смірнов – 1967 р.,
Л. Раабен – 1973 р.), обидва вчених частіше використовують епітет
«неокласичний»; у пізніших роботах (1973 р. і 1982 р. відповідно) вони
вживають виключно визначення «неокласицистський». Проте в монографіях
В. Варунца 1988 р. [35] і Є. Шевлякова 2004 р. [171] різноманітні музичноестетичні поняття та категорії знову сполучаються з прикметником
«неокласичний».

Ю. Кудряшов,

як

ми

вже

показували,

розділяє

«неокласицизм» і більш загальне поняття «неокласика».
У

німецькій

науковій

літературі

широко

вживаються

терміни

«Neoklassizismus» і «Neoklassik», але, як указує М. Бандур, «за винятком
ледве вловимих нюансів, не може бути встановлено ніяких змістовних ознак,
що

обґрунтовують

понятійну

відмінність

між

неокласикою

і

неокласицизмом» [181, с. 278]. В україномовній сучасній науковій літературі
про

неокласицизм

зустрічаємо

поняття

«неокласичний

напрямок»

(Л. Мельник); у статтях Т. Рощиної [136] и О. Перейми [124] визначення
«неокласичний», «неокласицистський» і «неокласицистичний» повністю
синонімічні і взаємозамінні. В основних західноєвропейських мовах віддають
перевагу аналогам слова «неокласичний» (англ. «neoclassic, neoclassical»,
фр. «néoclassique», іт. «neoclassico»). Прикметники, що відповідають поняттю
«неокласицистський», зустрічаються рідше, у французькій не вживаються
зовсім. Виняток становить німецька мова, де більше поширено визначення
«neoklassizistisch».
Безперечно, що означення «неокласицистський» найточніше виражає
зв’язок поняття або явища, які потрібно охарактеризувати, з неокласицизмом.
Водночас термін «неокласичний» (рекомендований більшістю словників
української мови) передбачає менш вузьке трактування неокласицизму і
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виявляє його зв’язок не тільки з музичним класицизмом XVIII ст., а й з більш
загальними та багатозначними родовими поняттями «класичного»1 і
«класики», що беруть свій початок у витоках західноєвропейської культури –
добі античності.2 Оскільки контекст нашого дослідження охоплює історію
європейської культури від античності до сьогодення, ми воліємо і вважаємо
обов’язковим надалі використовувати визначення «неокласичний».
Актуальна, на думку Т. Гуменюк, для сучасного музично-теоретичного
знання вимога розглядати музику як «загальнокультурне явище в контексті
культурно-історичного процесу розвитку суспільства» [62, с. 12] змушує нас
звернутися до аналізу уявлень про «класичне» і «класичну традицію»,
вивчення становлення і рецепцій якої в різні історичні епохи складає окрему
галузь гуманітарних досліджень, що сьогодні бурхливо розвивається. З
кожною новою епохою уявлення про «класичне» так чи інакше змінюються,
різноманітно відбиваються у творчості окремих творчих індивідуальностей,
накладаються одне на одне та врешті-решт утворюють, на нашу думку, те
«набагато ширше коло спілкування», з яким пов’язує О. Самойленко
неокласицистьский метод та будь-яку «навмисну цитацію».
Незважаючи на те що ідея наслідування античності є актуальною для
європейської культури вже протягом багатьох століть, поняття «класична
традиція» має порівняно недавню історію. Уперше воно було сформульовано
і стало предметом об’ємного наукового дослідження у виданій в 1949 р.
книжці

англо-американського

літературознавця

Г. Гайєта (G. Highet)

«Класична традиція: грецький і римський вплив на західну літературу».
Наступний значний крок у вивченні класичної традиції було зроблено
Згадаймо також «Junge Klassizität» Ф. Бузоні і вказану вище (див. стор. 17–18) проблему перекладу, а отже
й інтерпретації (буквально – тлумачення) цього значущого для історії музичного неокласицизму поняття.
2
Варто уваги те, що з подібною термінологічною проблемою зустрічаються дослідники не тільки музичного
неокласицизму, але й музичного класицизму. Так, Л. Кириліна відзначає суперечливість питання про
«правомірність віднесення до музики терміну “класицизм”» [85, с. 13]. Розрізнюючи поняття «класика»,
«класичний стиль» і «класицизм», дослідниця визначає «класику» як «певне “первинне” мистецтво, <...> що
відзначається достатньою мірою сили й свободи, щоб здаватися незалежним від попередніх явищ.
Класицизм – мистецтво в будь-якому випадку “вторинне”, побудоване за певним зразком, що бере свій
початок у минулому...» [85, с. 13].
1
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представниками

німецької

Констанцької

школи

мистецтвознавства

Г. Р. Яуссом (H. R. Jauss) і В. Ізером (W. Iser). Вони ввели в науковий обіг
категорію рецепції, що передбачає «активну участь читачів (включно з
читачами, які самі є творцями) у двосторонньому процесі, і назад і вперед, в
якому сьогодення і минуле перебувають у постійному діалозі один з одним»
[205, с. 298]. За думкою сучасного російського антикознавця Є. Чіглінцева,
рецепція античної спадщини є «сприйняття і включення в інтелектуальні та
культурні практики як їх невід’ємну частину (привласнення) соціальнополітичних, історичних і культурних явищ античності» [167, с. 7]. Докладний
огляд сучасних уявлень про рецепцію античності знаходимо в книжці
Є. Чіглінцева

[167, с. 7–27],

окремий

розділ

якої

також

присвячено

конструюванню античності в музичній творчості І. Стравинського.
Розгляд музичного неокласицизму як прояву класичної традиції в
музичній культурі ХХ ст. має допомогти усуненню парадоксу, що
спостерігається в сучасному музикознавстві і полягає в неясності,
невизначеності, роз’єднаності і суперечливості наукової думки стосовно
явища, з яким насамперед «асоціюються такі якості музики як ясність,
урівноваженість

форм, жанрова визначеність тематизму, стриманість

експресії, <...> раціонально організована ритміка» [5, с. 376].

1.2 Класичність як естетична норма античного мистецтва
«Класичні твори – це, можливо, такі твори, які здатні застигнути, не
вмираючи і не розкладаючись; і було б цікаво виявити, розпізнати в
принципах, правилах, нормах або канонах мистецтв так званих класичних
епох волю до самозбереження, що захована в ідеї досконалості і закінченої
форми»

[34, с. 106–107].

Цитований

нами

фрагмент

із

«Зошитів»

французького поета і філософа першої половини ХХ ст. Поля Валері
якнайкраще передає розуміння ідеї «класичного» в період розквіту
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музичного неокласицизму – «класичного» як прагнення до вічності і
непорушності, «класичного» як досконалого і цілісного ідеалу, «класичного»
як постійного повертання до прекрасного через його історично й художньо
множинне втілення. У західноєвропейській культурній самосвідомості
найранішою з класичних епох уважається, безперечно, доба античності, про
що свідчить існуюча вже протягом багатьох сторіч синонімічність означень
«класичний» і «античний».
Формуванням ідеї зразковості і досконалості, що отримала згодом
назву «класичної»1 і утворює нині значеннєве ядро поняття «класичного», ми
зобов’язані насамперед стародавнім грекам, які, за словами С. Аверінцева,
«створили не тільки свою власну культуру – конкретну, історично
неповторну, зі своїми специфічними характеристиками і локальними
обмеженнями; одночасно <...> вони створили парадигму культури взагалі.
Парадигма ця <...> залишалася значущою і для середньовіччя, і для
Ренесансу, і далі, аж до епохи індустріальної революції» [1, с. 352–353].
Маючи багате образно-міфологічне мислення, стародавні греки
створили оригінальну концепцію світоустрою, згідно з якою безсмертні боги
олімпійського пантеону втілювали в собі як усі людські якості, так і всі
прояви сприйманої людьми світобудови. Античні божества, як уважає
О. Лосєв, «є сама ж природа, це є абсолютний космос, узятий як абсолют
<...> усі недоліки, всі достоїнства, які є в людині і в природі, усі вони є і в
божестві» [102, с. 398]. Постановка і осягнення стародавніми греками
питання про устрій космосу спричинила становлення і розвиток засадничих
для античної та, згодом, європейської культури уявлень про гармонію і
пропорції.
Першими почали розробляти вчення про пропорції (з VI ст. до н. е.),
представники школи легендарного Піфагора, для яких гармонія була
1

Як радять автори «Нової Прінстонської енциклопедії поезії і поетики», при аналізі класики як поняття
«слід розрізняти ідею від слова. Ідея набагато старша» [228, с. 215].
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головною філософсько-естетичною категорією. Через пропорції, енігматично
онтологічна сутність яких найяскравіше виражалася у вперше встановлених
піфагорійцями

математичних

співвідношеннях

музичних

інтервалів,

об’єднувалися в єдину систему акустика (музичні пропорції тонів усередині
октави з висуненням на перший план кварти і квінти), арифметика
(арифметичне вчення про пропорції з трьома типами цього роду пропорцій),
геометрія (пропорції п’яти правильних геометричних тіл), фізика і
астрономія (пропорції основних фізичних елементів – землі, води, повітря і
ефіру).

Як

відзначає

О. Лосєв,

«гармонія

як

числова

структура

єдинороздільності та оформлення застосовувалася піфагорійцями рішуче
всюди, починаючи від богів, небес і космосу в цілому, переходячи через усю
природу і людські душі і закінчуючи арифметикою, геометрією і музикою»
[101, с. 325].
Сприймаючи космос і буття як щось єдине, піфагорійці, на відміну від
своїх сучасників, шукали загальний світовий закон не в першообразі
олімпійських богів, але в єдиному принципі, що регулює всесвіт. Таким,
згідно з філософським вченням піфагорейської школи, виявилося число.
Числові відношення були не тільки основою устрою світу, але й прообразом
усього, що існує. У «Метафізиці» Аристотеля сказано, що «в числах
піфагорійці вбачали (так їм здавалося) багато схожого з тим, що існує і
виникає <...>; оскільки, далі, вони бачили, що властивості та співвідношення,
притаманні гармонії, може бути виражено в числах; оскільки, отже, їм
здавалося, що все інше за своєю природою явно може бути уподібнено
числам і що числа – перше за своєю природою, то вони припустили, що
елементи чисел є елементи всього існуючого і що все небо є гармонія і
число» [11, с. 75–76]. Поширюючи математичні закони на всесвіт і
вважаючи, що все влаштовано «через наслідування числам» [11, с. 79],
адепти піфагорійського вчення вбачали в числовій, «математично точній»
моделі світоустрою прояв божественного начала, бо піфагорійське розуміння
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числа ототожнювалося з уявленням про гармонію як про абсолют. Так,
Піфагор визнавав «началами (курсив мій. – М. Р.) числа і співмірності, які в
числах полягають і які він називає також гармоніями» [101, с. 288].
Відкрита Піфагором ідентичність музичних інтервалів простим
числовим пропорціям дозволила його учням екстраполювати математичне
трактування інтервалів звукоряду на весь усесвіт, що поставав у їх уяві як
конкретний музично-числовий космос – гармонія сфер. Найповніше уявлення
про музично-математичну будову світу дає Платон у діалозі «Тімей».
Дотримуючись учення піфагорійців, філософ проводить аналогії між
музичною та космічною гармонією. Незважаючи на те, що Платон не
використовує спеціальної музичної термінології, зазначені ним перші чотири
пропорції 3/2, 4/3, 9/8 (вони ж – кварта, квінта і октава), отримують
космологічне трактування [126, c. 438]. Розвиваючи ідеї піфагорійців про
музично-числову будову космосу, давньогрецький філософ зображає його як
«гармонію світу», де відстань між небесними тілами виражається певними
музичними інтервалами.
Найважливішим аспектом учення про гармонію сфер є характерна для
послідовників Піфагора єдність наукового та художньо-естетичного пізнання
світу, яка справила значний вплив на подальший розвиток європейської
культури і мистецтва (і перш за все, музики1). Як указує М. Каган,
«піфагорійці переносили відомі їм музичні співвідношення на весь усесвіт,
будучи твердо впевненими в протилежному, тобто в тому, що вони
переносили на музику закони космосу. Їм здавалося, що гармонія “музики
небесних сфер” звучить в тих конкретних речах, з якими вони стикаються в
практичному житті. <...> Світ <...> поставав у вигляді художнього твору –
чуттєвого космосу з гармонією сфер і з пропорційним розподілом в ньому
фізико-геометричних і музично-арифметичних співвідношень» [97, с. 29].
1

Показовим є те, що музику, яка входила за доби середньовіччя в «сім вільних мистецтв», відносили до
математичних дисциплін і, разом з арифметикою, геометрією і астрономією, вона становила «quadrivium»
на противагу «trivium», до якого входили словесні мистецтва – граматика, риторика, логіка.
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Згодом піфагорейське вчення про гармонію сфер зазнало безлічі
модифікацій і розроблялося в естетико-філософських доктринах різних
культурно-історичних епох від античності до Нового часу. Найвідомішим
«рімейком» піфагорейської теорії став трактат «Гармонія світу», автор якого
Йоганн Кеплер – німецький математик, астроном, оптик і астролог –
відроджує вчення про гармонію сфер, доповнюючи його власними
астрономічними спостереженнями і обчисленнями. Знаменно, що вже в
ХХ ст. особистості та діяльності Й. Кеплера присвятив свою оперу «Гармонія
світу» видатний представник музичного неокласицизму П. Гіндеміт.
Оскільки божественне було для стародавніх греків досконалою
формою не тільки природи, але й людського буття, центральним об’єктом
античного мистецтва та естетики ставало людське тіло. Видом же мистецтва,
в якому найбільш повно й зримо могло здійснюватися прагнення греків до
ідеалу та втілюватися їх уявлення про божественне була скульптура. Як пише
О. Лосєв, людське мистецтво сприймалося стародавніми як «жалюгідна
подоба

космологічного

мистецтва.

Космос

є

тіло,

абсолютне

і

абсолютизоване. Таке, що визначає само для себе свої закони. А тоді що ж
таке людське тіло, яке залежить лише від себе, прекрасне тільки від себе і
виражає тільки себе? Це є скульптура! Тільки в скульптурі дано таке людське
тіло, яке ні від чого не залежить. Так стверджується гармонія людського
тіла» [102, с. 400].
Зображення людського тіла відповідно до законів гармонії і пропорції,
що об’єднували світобудову, виражало ідеї стародавніх греків про єдність
божества, природи і людини, яка, за ствердженням Протагора1, «є міра всіх
речей існуючих, що вони існують, і неіснуючих, що вони не існують»
[54, с. 421–422]. Сукупність регулятивних норм, що виражали структуру
ідеального людського тіла, встановилася в середині V ст. до н. е. з появою
1

Протагор з Абдери (бл. 480 – бл. 410 рр. до н. е.) – давньогрецький філософ, найвидатніший із старіших
софістів.
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обох «Канонів» Поліклета1 – теоретичного трактату про числові відношення
в скульптурі і статуї, що стала еталоном для образотворчої діяльності всякого
митця.
Про важливість діяльності Поліклета для всього античного мистецтва
свідчить давньоримський письменник Пліній: «Зробив він (Поліклет. – М. Р.)
також статую хлопчика-списника (статуя «Доріфор». – М. Р.), яку називають
“Каноном” художники, що намагаються отримати з неї, як би від деякого
зразка, накази для своєї творчості; [таким чином] визнають, що тільки він
один з [усіх] людей витвором мистецтва створив саме мистецтво [як науку]»
[цит. за: 9, с. 26].

Розгорнуті

міркування

про

значні

достоїнства

вищеназваних статуї і трактату дає і грецький лікар Гален: «[Хрізіпп2] ясно
показав це за допомогою промови, <...> в якій він говорить, що здоров’я тіла
є співмірність у теплі, холоді, сухому і вологому [що його утворюють]. Це,
очевидно є елементи тіл, краса ж, на його думку, полягає не в співмірності
елементів, але в симетрії частин – очевидно, в співмірності пальця щодо
пальця і всіх їх відносно п’ясті і кисті руки, і [взагалі] всіх [частин] відносно
всіх, подібно до того як написано в “Каноні” Поліклета. Річ у тім, що,
показавши нам у цьому творі всі симетрії тіла, Поліклет довів на ділі [своє]
вчення, зробивши статую за правилами свого вчення і назвавши і саму
статую, як і твір, Каноном» [цит. за: 9, с. 26–27]. У вищенаведених цитатах
знову звертає на себе увагу згадувана нами вище у зв’язку з поглядами
піфагорійців, характерна для стародавніх греків єдність естетичного і
наукового пізнання. Згадана Галеном хрізіппова теорія про здоров’я як про
співмірність первинних фізичних елементів (тепла, холоду, сухості,
вологості) корелює з галеновим розумінням краси як симетрії частин цілого.
Репрезентативним орієнтиром же здоров’я і краси є «правило» (канон)
Поліклета про ідеальне втілення людського тіла.
1

Слово «канон» (гр. kanon) означає «правило».
Хрізіпп із Сол (бл. 280 – бл. 204 рр. до н. е.) – давньогрецький філософ, представник стародавньої школи
стоїків.
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Домірність і симетричність стали головними критеріями прекрасного,
категорії, яку було введено Арістотелем і яка набула наріжного значення для
всієї

європейської

культури,

естетики

та

мистецтва.

Згідно

з

арістотелівською концепцією, прекрасне виникає в результаті поєднання
окремих елементів. Тими ж універсальними принципами, завдяки яким
розрізнені частини утворюють усілякі гармонійні структури, є порядок,
домірність і визначеність. Тісно зближуючи поняття «гармонії» і «порядку»,
Арістотель, як стверджує В. Шестаков, «на протилежність числовій і
формальній гармонії піфагорійців <...> розвиває змістовне розуміння
гармонії» [172, с. 31]. Прекрасною, за Арістотелем, може бути і жива істота, і
всяка річ, що відзначається певною величиною і пропорційністю частин,
«оскільки прекрасне полягає у величині і порядку: тому-то не може бути
прекрасною ні занадто мала тварина, бо при роздивлянні її за невідчутно
[малий] час [усі її риси] зливаються, ні занадто велика, наприклад у 10 000
стадій, бо роздивляння її здійснюється не відразу, а єдність її і цілісність
вислизають із поля зору тих, хто її роздивляють» [12, с. 654]. Такі самі ідеї
знаходимо і у Плотіна: «Майже всі, можна сказати, стверджують, що красу,
сприйняту зором, породжує домірність частин одна з одною і з цілим у
зв’язку з принадністю кольорів. І для тих, хто це стверджує, і взагалі для всіх
інших, бути прекрасним – означає бути симетричним і домірним. Для них
ніщо просте не буде прекрасним, а необхідним чином лише складне, і [лише]
ціле буде для них прекрасним. Окремі же частини не будуть для них
прекрасні, частини мають узгоджуватися з цілим, щоб отримати прекрасне.
Тим часом, якщо ціле є прекрасним, то і частини мають бути прекрасними,
бо [прекрасне] не [може складатися] з потворних частин, але всі частини
мають отримати красу» [9, с. 198].
У визначенні пропорційності частин людського тіла Поліклет
ґрунтувався на розумінні цього тіла як єдиного цілого: скульптор уявляв його
собі як щось неподільне і тільки потім фіксував окремі його частини і
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встановлював їх співвідношення.1 Як відзначає О. Лосєв, поліклетова
пропорційність будувалася «поза всякою абстрактною мірою, від однієї
реальної частини тіла до іншої і до самого тіла як цілого. Тут виступала
чисто антропометрична точка зору <...> Тут насамперед враховувалися
реальні органічні співвідношення, що панують у людському тілі, включаючи
всю сферу його еластичних рухів і орієнтованість його в навколишньому
середовищі» [101, с. 331].
Розроблена Поліклетом система ідеальних пропорційних відношень
частин людського тіла – канон – виявилася одночасно і виразом естетичної
норми давньогрецького мистецтва, і художнім утіленням античних уявлень
про загальний закон пропорційних відношень космосу. О. Лосєв визначає
художній канон як «кількісно-структурну модель художнього твору такого
стилю,

який,

будучи

виразним

соціально-історичним

показником,

інтерпретується як принцип конструювання певної значної кількості творів»
[103, с. 14]. «Канон» Поліклета (маємо на увазі і скульптуру і трактат в їх
єдності), що усвідомлювався своїм творцем як естетичний зразок, залишався
таким для сучасників і художників наступних епох. У ньому вперше яскраво,
повно і переконливо було сформульовано і втілено принцип конструювання
художнього твору, що став головною домінантою європейського мистецтва.
Цей принцип – назвемо його принципом класичності – було вироблено в
епоху давньогрецької класики2; він виражався у прагненні до міри, порядку,
ясності і чіткості будови, симетрії, домірності, пропорційності, завершеності
і єдності цілого. Важливою його рисою була опора на число, що
1

Про це читаємо у Галена: «Такий саме спосіб [пізнавання]. Привчитися легко впізнавати центр у всякому
роді тварин і у всіх [речах] не під силу першому-ліпшому; але [ця справа] вимагає величезної старанності,
тривалого досвіду і глибокого знання всіх подробиць. Так, принаймні, скульптори, живописці і взагалі [всі
ті], хто робить статуї, малюють і ліплять найпрекрасніші [речі] відповідно до кожного виду; так, наприклад,
[зображують] найпрекраснішу людину або коня, або бика або лева, звертаючи в кожному роді увагу на
центр. Хвалять якусь статую Поліклета, звану “Канон”, яка отримала назву внаслідок точної симетрії всіх
частин її відносно одна одної» [цит. за: 9, с. 26–27].
2
Як відомо, історію і культуру Стародавньої Греції заведено ділити на п’ять основних періодів: егейський
або крито-мікенський (III – II тис. до н. е.), гомерівський (XI – IX ст. до н. е.), архаїчний (VIII – VI ст.
до н. е.), класичний (V – IV ст. до н. е.), елліністичний (друга половина IV – середина I ст. до н. е.). На думку
Л. Кириліної, «в історії європейської культури була лише одна власне класична епоха – розквіт мистецтв в
Афінах у V – IV ст. до н. е.» [85, с. 13].
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забезпечувало його раціональність і, отже, можливість точного відтворення і
передачі, тобто традиції1. Відтепер прагнення митця до втілення прекрасного
(в аристотелівському розумінні) не могло не бути пов’язане, свідомо чи
підсвідомо, у творенні мистецтва чи його сприйнятті, з епохою античної
класики.
З другої половини IV – початку III ст. до н. е. давньогрецька культура
істотно впливала на розвиток приватного і громадського життя населення
Стародавнього Риму. Греки значно поширили серед панівних верств
римського суспільства знання грецької мови – основної міжнародної мови
населення Середземномор’я за доби еллінізму, вони ж сприяли знайомству
римлян з грецькою літературою, наукою і філософією. У Римі почали
поклонятися божествам олімпійського пантеону і зводити їх до рангу
«державних», що, своєю чергою, спровокувало масштабне будівництво
грецьких храмів і ознаменувалося значним посиленням зацікавлення
грецькою архітектурою та скульптурою. На І ст. до н. е. культурний вплив
греків у Римі набув настільки великого поширення, що Горацій міг з повною
підставою вигукнути: «Греція, скорена воїном диким, його ж підкорила, /
Лацій суворий зріднила з мистецтвом…» [55].
Усвідомлена прихильність стародавніх римлян до мистецтва класичної
Греції

спричинила

формування

тенденцій,

названих

пізніше

класицистичними. Їх відмітною рисою було, крім прагнення до ясності,
гармонії та інших складових вищеописаного нами принципу класичності,
навмисне наслідування об’єктам мистецтва, які уособлювали ці якості, тобто
сприймались як класичні.
Відокремлення понять «класика» і «класицизм» («класичне» і
«класицистичне») є серйозною термінологічною проблемою, з якою
стикається кожен дослідник класичної традиції. Найчастіше під «класичним»
розуміють (Й. Вінкельман, Г. Ф. Гегель) досконалість художньої форми, її
1

Традиція – від латинського «tradere» (передавати, заповідати).
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загальність, позачасовість її значення. Визначення «класицистичний»
застосовується до періодів, «коли класичне мистецтво зводиться в зразок,
якому наслідують художники. <...> класицизм не тільки розглядає мистецтво
минулого як зразок для наслідування, але, підштовхуючи мистецтво до
імітації

історичних

зразків,

вихолощує

творче

начало,

притаманне

класичному мистецтву» [10, с. 20]. Ми, проте, не можемо повністю
погодитися із процитованою дефініцією, якою визначив «класицизм»
італійський мистецтвознавець Дж. К. Арган, оскільки вона відмовляє у праві
називатися класичним будь-якому художньому явищу після першої «власне
класичної» епохи. Адже, як було зазначено вище, всякий прояв класичної
традиції, всяке прагнення до класичності, вічності і позачасовості в
європейській постантичній культурі неминуче пов’язувалося і зв’язується з
античною класикою. Отже, усе, що претендує на класичність у постантичну
епоху, тою чи тою мірою є класицизмом, а будь-який класицизм має шанси
стати класикою для наступних епох.
Найбільш яскраво і повно класицизуючі риси в давньоримській
культурі проявилися за часів принципату Августа (27 р. до н. е. – 14 р. н. е.),
коли «мистецтва обрали це місто своєю резиденцією, а найкращі художники
переселилися туди, бо в Греції у них майже не залишалося можливості для
роботи» [40, с. 270]. Августовський класицизм уважається «золотим віком»
римського мистецтва і, особливо, літератури. Важливу роль у поширенні і
затвердженні класицистичних тенденцій відіграв літературний гурток Гая
Цильнія Мецената, що об’єднував великих майстрів римської поезії –
Вергілія, Проперція, Варія Руфа, а також визнаного теоретиком римського
літературного класицизму Квінта Горація Флакка.
Про класицистичну спрямованість естетичних поглядів Горація,
викладених у його трактаті «Наука поезії», свідчать не тільки прагнення до
єдності, ясності і простоти в роботі над художнім твором, але й вимога
ретельності і філігранності в технічній роботі поета, в його професійній
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майстерності.
зображуваного,

Такі

якості

пластичність

як

раціональність
мови,

мислення,

архітектонічність

правдивість

форми

стали

відмітними рисами не тільки горацієвського класицизму, але характерними
ознаками класицистичного мистецтва в цілому, аж до неокласицизму поетів
Романської школи в ХХ ст.
Під кінець I ст. н. е., при переході влади від династії Юліїв-Клавдіїв до
Флавієв, політичні обставини в Римі стабілізувалися після бурхливого
періоду завойовницьких війн і внутрішніх смут попереднього століття, що
були пов’язані зі зміною імператорів. Провідну роль, як у політичному, так і
культурному житті імперії, відігравали східні грекомовні провінції (Малої
Азії і Сирії). Центральним явищем культури «золотого століття Антонінів»
(II ст. н. е.) – останнього розквіту Римської імперії – стало так зване
«еллінське відродження». Спричинений, з одного боку, економічним
підйомом східних імперських земель, з іншого – їх багатим культурним
минулим, «еллінський ренесанс» не був «відродженням» в повному
розумінні цього слова: еллінофільські настрої було зумовлено не прагненням
воскресити традиції грецького мистецтва, але, скоріше, стремлінням
створити єдиний культурний простір, що охоплював би землі «від Євфрату
до Атлантичного океану і від Північної Африки до берегів Рейну» [33, с. 10].
Засадничий принцип в культурі цієї доби – звернення до минулого,
проте естетичними зразками стають твори мистецтва не тільки грецької
класики, як це було в епоху Августовського класицизму, але й архаїки.
Відроджуються і актуалізуються піфагореїзм і платонізм. Залучаючи нових
прихильників і послідовників, старі філософські вчення збагачуються
новаторськими ідеями і постають в іншій якості: трансформуються у течії
неопіфагореїзму і, відповідно, неоплатонізму. Популярні і стоїки, і кініки, і
епікурейці, і перипатетики, – філософія пропонує широкий спектр шкіл, у
кожній з яких помітна тенденція до еклектизму: неоплатонізм дедалі більше
спирається на піфагорейські традиції, а стоїцизм відчуває істотний вплив

54

платонізму. Згладжується і протилежність між риторикою і філософією, що
раніше протистояли одна одній. Це передує початку чергового етапу в історії
розвитку софістики, названого Філостратом1 «філософічною риторикою».
Адепти другої (або нової) софістики продовжували стародавніх софістів, які
прагнули «знайти загальні правила для вмілого ведення дискусії й уміло
побудованої промови з метою переконання» [97, с. 58]. Характеризуючи
культуру доби Флавіїв-Антонінів, М. Гаспаров пише, що «це культура
духовних рантьє: вона зосереджена на комбінаціях і переробці спадщини
минулих століть» [46, с. 486].
Показовим є те, що саме від цієї епохи ми можемо простежити і історію
самого терміна «класичний». Як відомо, слова «класика», «класик»,
«класичний» ведуть своє походження від латинського «classis» («розряд»).
Слово «classis» в античній латині також могло означати «флот», «кораблі»,
«військо». У такому сенсі воно найчастіше вживалося давньоримськими
авторами. Усі значення слова «classis» походять, швидше за все, від дієслова
«calo» («скликати»).
Згідно з переказами, що дійшли до нас у викладі Марка Тулія Цицерона
(«De re publica») і Тіта Лівія («Ab urbe condita libri»), легендарний римський
цар Сервій Туллій (VI ст. до н. е.) розділив римське населення за майновим
цензом на п’ять класів. Найбагатші громадяни становили перший клас.
Бідняки, що стояли нижче громадян п’ятого класу, не підлягали військовій
службі та оподаткуванню і іменувалися «пролетарями» («proletarius civis»).
Як

стверджує

римський

письменник

II ст. н. е.

Авл Геллій,

«класиками» («classici») «називалися не всі ті, хто входив до складу п’яти
класів, але тільки люди першого класу»2 [49, с. 320]. Він же вперше
застосував прикметник «сlassicus» метафорично у значенні «зразковий».
1

Головними представниками другої софістики вважаються Лукіан Самосатський (бл. 120 –
після 180 рр. н е.) і Флавій Філострат (бл. 170 – бл. 247 рр. н. е.).
2
Досить цікавим у контексті нашого дослідження є той факт, що «класиками» («classici») в Стародавньому
Римі називали також виконавців на мідному духовому інструменті «classicum», який використовували «для
скликання людей у військо і на вибори» [235, с. 41–42].
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Обговорюючи помилки при відмінюванні деяких латинських слів, Авл
Геллій посилається на оратора Марка Корнелія Фронтона, котрий радив
уживати їх так, як це робив «хто-небудь з давньої когорти ораторів чи поетів,
тобто який-небудь зразковий («сlassicus». – М. Р.) і хороший письменник, а
не пролетар»1 [50, с. 358].
Ще раніше Цицерон у першій редакції Академіки [Вчення академіків]
(«Academica priora», 45 р. до н. е.), порівнюючи Демокріта з філософамистоїками Клеанфом і Хрізіппом, називає останніх «такими, що належать до
п’ятого класу» («quintae classis videntur») [166, с. 142–143], тобто такими, що
стоять набагато нижче Демокріта. Це відсилання до приказки, що бере свій
початок у Сервієвій системі класів, було, як указує М. Сокольська,
одиничним у творах Цицерона [166, с. 291], але воно стало підставою для не
зовсім коректного твердження Г. Ховріної, яке увійшло у Велику радянську
енциклопедію і багаторазово тиражувалося в радянській та сучасній
російській та українській науці, про те, що «в метафоричному сенсі (“еліта”)
слово

“класики”

було

вперше

вжито

Цицероном»

[163, ствп. 788].

Порівняння з поділом на класи для визначення міри цінності і значущості
могло, очевидно, застосовуватися до будь-яких явищ життя римського
суспільства. Так, в «Сатирах» Горація, у розділі, що висміює розпусту і
подружню невірність, читаємо: «“Iure” omnes ; Galba negabat. / Tutior at
quanto merx est in classe secunda (курсив мій. – М. Р.), / Libertinarum dico ;
Sallustius in quas / Non minus insanit quam qui moechatur»2 [199, с. 19].
Важливим для подальшого смислоутворення поняття «класичного»
стало також використання римлянами слова «classis» у контексті освіти.

1

Латинський оригінал цього висловлення: «e cohorte illa dumtaxat antiquiore vel oratorum aliquis vel poetarum,
id est classicus adsiduusque aliquis scriptor, non proletarius» [цит. за: 186, с. 206]. Італійський латиніст
М. Чітроні вважає, що наявність у реченні виразів, які додатково пояснюють сенс «classicus», «свідчить про
новаторське, оригінальне використання слова, про відсутність цієї метафори у звичайному лексиконі»
[186, с. 207].
2
У перекладі А. Содомори: «“Так йому й треба”, – втішалися всі, за винятком Гальби. / В нижчій верстві
(тобто classe secunda. – М. Р.) цей товар не такий небезпечний принаймні. / Вільновідпущениць взяти хоча б:
до них і Саллюстій / Липне, мов справжній блудник...» [56].
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Найраніше застосування поняття «клас» для позначення групи учнів
знаходимо в «Institutio oratoria» Квінтиліана: «Я пам’ятаю, наскільки
корисний був для нас звичай, якого дотримувалися наші вчителі: вони,
розділивши учнів на розряди («сlassis». – М. Р.), призначали чергу говорити
промову, зважаючи на здібності кожного; і першим за всіх говорив той, хто
зробив більше успіхів. Про це складалися судження: кожен намагався
перевершити інших. Бути першим в розряді («сlassem». – М. Р.) шанувалося
між нами як велика відзнака»1 [83, c. 22–23]. Показовий приклад розуміння
«класичного» як такого, що має відношення до школи, зустрічаємо у
християнського письменника VI ст. Магна Фелікса Еннодія, котрий в одній зі
своїх

«Бесід»

(«Dictiones»)

називає

«класиком»

(латинський

субстантивований прикметник «сlassicus») учня, який відвідує шкільний
клас: «Mihi classicus non meritur imperiis, quicquid non imponit obsequio»2
[191, с. 454].

1.3 Класичне в розвитку західноєвропейського мистецтва VIII –
XVIII століть
Обидва вищевказані значення слова «класичний» вийшли з ужитку в
середні віки, коли, за спостереженням Дж. Зіолковскі, «для того щоб довести
gravitas (велич) визначного письменника, достатньо було описати його
словом auctor в інтелектуальному контексті, авторитет забезпечувався самим
авторством» [234, с. 17]. Хоча греко-римські цінності у своєму «чистому
вигляді»

були

неприйнятними

для

нової

християнської

культури,

середньовічна епоха не змогла повністю відмовитися від культурної
спадщини античності, яка, за словами В. Рутенбурга, «не пройшла повз
1

В оригіналі: «Non inutilem scio servatum esse a praeceptoribus meis morem, qui, cum pueros in classis
distribuerent, ordinem dicendi secundum vires ingenii dabant; et ita superiore loco quisque declamabat, ut
praecedere profectu videbatur. Huius rei iudicia praebebantur; ea nobis ingens palma, ducere vero classem multo
pulcherrimum» [212, с. 50].
2
«Учню не дається влада, скільки би послуху він не виявляв».
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середньовіччя, але далеко не повною мірою дійшла до нього» [75, с. 386].
Тому процес інтегрування елементів класичної художньої традиції в
культуру середньовіччя слід назвати не так «поступовим», скільки
«виборчим».

Найрезультативнішим

у

цьому

відношенні

виявився

Каролінгський ренесанс (кінець VIII – середина IX ст.), коли звернення до
античних цінностей набуло найбільш послідовного характеру.1 «В епоху
Середньовіччя

традиція

не

була

повністю

зруйнована,

–

вказує

Е. Панофський. – Класичні твори – в літературі, філософії, науці та мистецтві
– продовжували існувати століттями, їх навіть цілеспрямовано відроджували
за часів Карла Великого і його послідовників» [122, с. 44].
Феномен Каролінгського відродження є досить умовним: в даному
випадку термін «ренесанс» слід розуміти не як повернення до культурних
зразків класичної античності з подальшим їх переосмисленням, адаптацією
та відтворюванням, але як «шпарке культурне піднесення після довгого
(відносно) культурного занепаду, коли культура звертається в пошуках
зразків не до безпосередньо минулої епохи, а поверх її голови до більш
віддалених», – акцентує М. Гаспаров [47, с. 3]. Термін «каролінгський
ренесанс»

було

впроваджено

в

XIX ст.

французьким

істориком

Жан-Жаком Ампером (Jean-Jacques Ampèr)2. Підставою для цього поняття
стали слова середньовічних поетів Муадвіна3: «До стародавніх звичаїв знов
повертаються норови людські / Знов Рим оновлений і золотий відродився для
1

Як правило, в дослідженнях, присвячених історії та культурі Західного Середньовіччя, поряд із
Каролінгським згадується й Оттонівське відродження. У даній роботі ми не торкаємось теми Оттонівського
ренесансу, оскільки цей культурний феномен, хоч і формально схожий з явищем Каролінгського ренесансу,
має іншу естетичну спрямованість. Цитуючи Е. Панофського, зазначимо, що Оттонівське відродження було
«відродженням всіма можливими сторонами, окрім погодженої спроби відродити античність. Сповнене
релігійного запалу клюнійської реформи, воно проголошувало христоцентричною спрямованість духовної
енергії, що була глибоко чужою універсалістській установці, яка за часів Карла Великого та Карла Лисого
намагалася перекинути міст через прірву, що розділяла “еру, підпорядковану Благодаті”, від “ери, що
підпорядкована Закону”, а останню від “ери до закону”» [121, с. 50]. У тих рідкісних випадках, коли з
арсеналу культурного минулого запозичувалися античні образи, відбувалася їх негайна декласицізація
(термін Е. Панофського), бо «мистецтво L’An Mil, як за формою, так і за змістом, надихалося скоріш
пророчим баченням майбутнього зрілого Середньовіччя, ніж ретроспективною мрією про класичне минуле»
[121, с. 50].
2
Він же був перший, хто використав (у 1840 р.) слово «ренесанс» для визначення історичної епохи.
3
Муадвін (Moduinus, Modoinus, 770 – 840/3) – франкський священик та поет Каролінгського ренесансу.
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світу»; і Алкуїна1: «Чи не нові Афіни створилися на франкській землі, тільки
набагато величні, бо вони, прославлені учителюванням господа Христа,
перевершують усю премудрість академічних вправ» [цит. за: 125].
Абстрактний стиль звіриних орнаментів, що був поширений на той час
у європейському мистецтві, не міг задовольнити естетичні прагнення молодої
імперії Карла Великого до стійкості та стабільності. Навпаки, відчувалася
потреба в конкретності та ясності художніх форм, що були притаманні
зразкам античного мистецтва. У бажанні відродити у новому вигляді велич та
можність Стародавнього Риму, Каролінгська держава долучалася у своїй
художній творчості до мистецьких здобутків пізньої античності, поєднуючи
класичний блиск форми з християнською істинністю змісту.
Разом з тим зазначимо, що масштаби Каролінгського відродження
надто перебільшено: як стверджує французький медієвіст Ж. Ле Гофф,
світська культура Каролінгів за своєю неноваторською сутністю нічим не
відрізнялася від культури варварів. У створеній же на зразок античної,
придворній Академії, куди входили члени багаточисленної імператорської
родини разом із найвищими духовними та світськими сановниками і де
кожен з них мав античний чи біблійний псевдонім, вчений взагалі вбачає
щось на кшталт «закладу» світських розваг. «Середньовіччя дізналося лише
про те з античної культури, – пише Ж. Ле Гофф, – що було отримано від
Пізньої

імперії,

яка

настільки

перемолола,

спростила

і

розклала

греко-римську літературу, думку і мистецтво, що варварізованому ранньому
середньовіччю легко було їх засвоїти» [96, с. 140]. Тим не менш, історик
відмічає

і

значну

«інтелектуального

роль
і

Каролінгського

мистецького

відродження

арсеналу

у

становленні

середньовічного

Заходу»

[96, с. 157]. Незважаючи на те що «підсумки каролінгського ренесансу були
далекими від його претензій та сподівань» [96, с. 158], Ж. Ле Гофф визнає
1

Алкуїн з Йорка (Alcuin, бл. 735 – 804) – англійський вчений, теолог, поет та педагог, провідний діяч
Каролінгського відродження.
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значущість культурних надбань доби Каролінгів – витворів образотворчого
мистецтва та архітектури, наново відкритих текстів античних авторів,
оригінальних зразків каролінгської поезії – для майбутніх поколінь освічених
людей і називає цю історичну епоху «першим проявом того тривалого і
глибинного Відродження, яке набирало сили протягом X – XIV ст.»
[96, с. 158].
Деякі дослідники розглядають Каролінгський ренесанс як культурний
злет, що був пов’язаний, в першу чергу, з політичною консолідацією держави
Карла Великого. Зокрема, О. Фортунатов описує ренесанс VIII – IX ст. як
«момент

культурного

піднесення,

що

характеризує

оформлювання

феодальної формації» [161, с. 42], і зазначає його величезний вплив на
середньовічний світогляд через переробку і пристосування ідейної спадщини
останніх

століть

рабовласницької

Римської

Імперії

до

нових

умов

феодального суспільства. Схожої думки дотримується і С. Аверінцев.
Дослідник визначає характер Каролінгського ренесансу як ретроспективний і
відмічає його зв’язок із заповітами пізньої античності. Дане явище є не так
початком нової культурної епохи, скільки присмерком Римської Імперії.
Розглядаючи каролінгську добу як перехідну, культуролог вважає, що дата
коронації Карла Великого (25 грудня 800 р.) «має силу для політичної історії,
а не для історії культури» [2, с. 18].
Отже, культурний злет каролінгської епохи було зумовлено, з одного
боку, політичними подіями, з іншого – взаємодією пізньої античної і
варварської культур. За часів правління Каролінгів поновлюється (після
досить тривалої перерви) інтерес до культурної спадщини пізньої античності
–

літератури,

філософії,

освіти,

риторики,

образотворчого

та

декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури. У період Каролінгського
ренесансу було почато роботу зі збирання і систематизації античних та
ранньосередньовічних рукописів, перекладу на латинську мову грецьких
авторів. Згодом латинь розповсюдилась і стала не тільки офіційною мовою
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католицизму, але й мовою всієї середньовічної культури Західної Європи.
Відсутність же в каролінгському мистецтві нової закінченої художньої
системи пояснюється досить короткочасним розквітом імперії. Звернення до
традицій минулого з подальшими спробами їх воскресіння та адаптації було
нетривалим, що не дозволило майстрам Каролінгського відродження
виробити власні художні канони. Разом з тим, твори митців каролінгської
доби становлять значний шар світової художньої спадщини і за рядом ознак
можуть вважатися безсумнівними провісниками ренесансного мистецтва
XIV – XVI ст.
За часів Італійського Ренесансу античність уперше було осмислено як
самостійну культурну епоху, що залишила найбагатшу художню спадщину.
Античні ідеї та ідеали, що їх усіляко актуалізовували та поширювали діячи
Відродження, стали найважливішим орієнтиром нової доби, а творча
переробка культурних досягнень античної цивілізації – типовою рисою
мистецтва Ренесансу.
Виникнення та стрімкий розвиток ренесансної культури XIV – XVI ст.
саме в Італії не були випадковими. Блискучий розквіт усіх існуючих на той
час видів та форм наукової і художньої людської діяльності було зумовлено
багатьма факторами, зокрема історико-географічним. Численні пам’ятки
старовини, що збереглися на території цієї країни, свідчили про тісний
зв’язок між італійською і давньоримською культурами. Отже, антична
традиція виявлялася важливою складовою культурно-історичного минулого
Італії. Поновлення спадкоємності з античністю було пріоритетним для
мислителів і митців Ренесансу, які ототожнювали тогочасне ставлення до
взірців античного мистецтва з проблемою відродження культурної спадщини
своїх пращурів. Надбання античної цивілізації ставали фундаментом для
багатьох сфер нової італійської культури: філософії, освіти, літератури,
архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтв тощо.
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Основний внесок у вивчення та подальше поширення ідей та принципів
античності було зроблено гуманістами. «Гуманісти – вчені без учених
ступенів та звань, що пишалися своєю, новою освіченістю, політичні діячі
міських комун, публіцисти, поети, філологи, ритори, дипломати, педагоги,
люди нового середовища» [57, с. 31], – так характеризує ренесансних
мислителів О. Горфункель, стверджуючи, що саме ці філософи-аматори, а не
доктори чи магістри теології та мистецтв, стояли біля витоків формування
нової філософії Відродження.
Термін «гуманізм» ґрунтується на основі понять «humanitas», у
значенні високоморальної духовної культури, яка притаманна людині, та
«studia humanitatis» як комплексу гуманітарних дисциплін, що вважалися
необхідними для формування ідеальної ренесансної людини. У XIV ст. до
середньовічного тривіуму, що включав граматику, риторику і логіку,
додалися філологія, поетика, філософія, історія, етика та педагогіка.
Спрямовані на вивчення проблем людини, studia humanitatis протиставлялися
studia

divinitatis

–

наукам

про

божественне,

які

складали

основу

середньовічної схоластики. Для гуманістів принциповою була відмова від
варварської латині та обов’язкове знання давньогрецької мови і класичної
латинської. В епоху Відродження виникає класична філологія, що базується
на зіставленні та вивіренні античних текстів. Особливого значення на ту пору
набуває також риторика. Заснована на принципах ораторської майстерності
Цицерона і Квінтиліана, наука красномовства широко застосовується у
державній практиці, особливо у дипломатії, а також у філософській та
суспільній думці. Гуманіст Леонардо Бруні, розвиваючи античну ідею про
гармонійний розвиток особистості, вважав, що тільки нова система
гуманітарної

освіти

може

сприяти

повноцінному

формуванню

та

вдосконаленню духовних і фізичних якостей людини. Віддаючи належне
історії та етиці, головною серед дисциплін мислитель визнавав філософію,
«яка є матір’ю всіх вільних мистецтв; з її джерел випливає вся людська
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культура» [цит. за: 75, с. 398].
За висловом Л. Бруні, «першим, хто мав настільки витончений розум,
що

осягнув

та

відродив

вишуканість

утраченого

стилю

древніх»

[цит. за: 45, с. 41] був італійський поет Франческо Петрарка. Невтомний
збирач, текстолог та інтерпретатор стародавніх рукописів, Петрарка більшу
частину свого життя присвятив пошукам і коментуванням класичних текстів,
заклавши фундамент сучасної класичної філології. Його колекція творів
античних авторів містила більше трьох десятків рідкісних примірників
(поміж них і таких, що були забуті чи маловідомі в епоху Середньовіччя) і
вважалася найбільшою у тогочасній Європі. Глибоке захоплення Петрарки
грецькими та римськими класиками іноді межувало з фанатизмом. «Навіть
вигляд сучасних людей мене просто коробить, – писав поет в одному зі своїх
листів, – тоді як спогади про древніх, їх дії, славні імена збуджують у мені
прекрасне почуття радості» [цит. за: 75, с. 395]. Для гуманістів головною
метою відновлення класичної традиції, штудіювання давньогрецької та
римської філософії, дослідження пам’яток античної архітектури і мистецтва
було виховання духовно багатої та високоморальної особистості. Петрарка як
істинний шанувальник та досконалий знавець античності уперше заговорив
про цінність, яку мали для всього людства спілкування з великими вчителями
давнини та оволодіння культурними багатствами великого минулого.
Діяльність гуманістів із вивчення античної спадщини сприяла й
відродженню латинського слова «classicus», яке після майже тисячолітньої
перерви знову з’являється у своєму метафоричному значенні в латиномовних
творах європейських мислителів початку XVI ст. Серед них найчастіше
згадують німецького теолога і реформатора Філіпа Меланхтона (Philipp
Melanchton), який назвав Плутарха «класичним автором» («classicus auctor»)
(1519 р.),

та

іспанського

політичного

і

церковного

діяча

Алонсо III де Фонсека (Alonso de Fonseca y Ulloa), архієпископа толедського,
який застосував вираз «auctor ex classicis» щодо Августина (1528 р.)
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[228, с. 215].
Італійська дослідниця С. Ріццо вказує на ще раніші приклади звернення
до ідеї «класичного» у працях болонського гуманіста Філіппо Бероальдо
Старшого (Filippo Beroaldo). У коментарях до «Quaestionum Tusculanarum»
(«Тускуланські бесіди») Цицерона (1496 р.) Бероальдо, так само як і Авл
Геллій, роз’яснює лінгвістичну проблему (вживання слова «passio»),
апелюючи до «класичних» письменників: «Non Livius, non Quintilianus, non
Plinius, non Celsus, non quispiam ex illa cohorte scriptorum clasricorum hoc
vocabulum usurpant»1 [цит. за: 213, с. 389]. У коментарях до «Asinus Aureus»
(«Золотий осел») Апулея (1500 р.) італійський літератор протиставляє,
подібно до Геллія, письменників-«класиків» і письменників-«пролетарів»:
«Unum illud non praeteribo, Fulgentium mihi videri inter proletariosminutosque
scriptores magis quam inter classicos enumerandum»2 [цит. за: 213, с. 400]. На
основі

аналізу

наведених

цитат,

М. Чітроні

робить

висновок,

що,

використовуючи термін «classicus» і його похідні, Бероальдо «не посилається
на схоластичну традицію, що дійшла до нього якимось чином, але свідомо
вживає метафору, знайдену ним у Геллія» [186, с. 208].
Дане положення є, очевидно, вірним і для інших мислителів тієї епохи,
що застосовували слово «classicus». Так, посилається на Геллія, розрізняючи
«класичних» і «пролетарських» письменників, французький

гуманіст

Гійом Бюде (Guillaume Budé) у трактаті «Анотації до Пандектів» (1508 р.).3
Геллій був предметом однієї з лекцій німецького поета, професора елоквенції
у Тюбінгенському університеті Генріха Бебеля (Heinrich Bebel), який, за
ствердженням німецького філолога Ф. Ворстброка, першим у Німеччині
використовував вираз «classicus scriptor» у 1499 р., адресувавши його своєму
другові, історику Йогану Науклеру (Johannes Nauclerus). У наступні
1

«Ані Лівій, ані Пліній, чи Квінтиліан, ані Цельс, ані хто-небудь інший з тієї когорти класичних
письменників не використовував цей термін».
2
«Єдине, про що не промовчу, так це те, що Фульгенцій (римський письменник V ст. н. е. – М. Р.) має бути
зарахований скоріше до пролетарських письменників, ніж до класичних».
3
При цьому, як зазначає Д. Келлі, Г. Бюде «скромно відносить себе до останньої категорії» [202, с. 63].
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десятиліття «classicus» набуло поширення серед німецьких гуманістів1, у чиїх
працях та епістолярії це слово усе ж таки «закріпилося за колом старих
авторів – античних, іноді включаючи отців церкви; до сучасників дане
позначення більше не застосовувалося» [233, с. 439].
Незважаючи на те що Г. Бюде та інші гуманісти першої половини
XVI ст.

використовували

метафору

Авла

Геллія

стосовно

античних

письменників2, термін «класичний» незабаром вийшов за межі літератури,
латинської мови та Стародавнього світу. Так, уже в 1548 р., слово
«класичний» вперше, як указує Е. Курціус, з’являється у французькій мові і
вперше застосовується до середньовічних авторів. У своєму «Мистецтві
поезії» французький літератор XVI ст. Тома Себійє (Thomas Sébillet) називає
зразками для наслідування «гарних і класичних французьких поетів, якими є
серед старих Ален Шартьє та Жан де Мен»3 [цит. за: 188, с. 250]. У 1547 р. у
трактаті «Додекахорд» швейцарський гуманіст, поет та теоретик музики
Генріх Глареан (Glareanus), підкреслюючи майстерність Жоскена Депре,
вирізняє його з поміж інших «класичних композиторів»: «Iodoci á Prato, ac
aliorum Classicorum Symphonetaru [m] doctissimis illis cantionibus...»4
[цит. за: 184, с. 33]. У 1581 р. італійський критик Аньйоло Сеньї (Agnolo
Segni) говорить про «класичних тосканських авторів» («autori classichi e
toscani»), а найраніший відомий приклад уживання похідного від латинського
«classicus» в англійській мові («classical») датується 1599 р. [228, с. 215].
Як ми бачимо, поняття «класичного» протягом XVII ст. поширилося

1

Окрім згадуваного нами вище Меланхтона, Ф. Ворстброк вказує на використання терміну Ієронімом
Гебвілером (Hieronymus Gebviler, 1509 р.), Маттіасом Шюрером (Matthias Schürer, 1509 р.), Йоганном Куно
(Johannes Cuno, 1512 р.), Міхаелєм Гуммельбергом (Michael Hummelberg, 1516 р.), Франциском Іреніком
(Franciscus Irenicus, 1517 р.) тощо [233, с. 439–441].
2
Саме таке трактування виразу «auctores classici» знаходимо в уперше виданому у 1531 р. французьким
друкарем та лексикографом Робером Етьєнном (Robert Estienne) «Thesaurus linguae latinae», що став основою
для усіх наступних тлумачних словників латинської мови. «Класичними авторами» визнаються Цицерон,
Квінтиліан, Лівій, Цезар, Пліній, Вергілій, Горацій, Катулл [233, с. 447].
3
«…des bons et classiques poètes françois, comme sont entre les vieux Alain Chartier et Jan de Meun». Ален
Шартьє (бл. 1392 – бл. 1430) – французький поет, письменник; Жан де Мен (бл. 1240 чи 1250 – 1305)
французький поет, сатирик, філолог.
4
«Жоскена Депре, як і інших класичних композиторів, що найбільш обізнані у цьому співі».
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майже по всій Західній Європі в значенні, що було близьким до метафори
Фронтона та Геллія. Так само як у них, воно означало відсилання до обраного
кола авторів, що можуть бути прикладом для наслідування. Їх зразковість
мала бути підкріпленою значною (не менше, аніж тривалість життя кількох
поколінь) віддаленістю у часі. Додатковий, що не спостерігався у Геллія,
відтінок еталонності вносився у значення цього слова завдяки традиції, яка
йшла від Квінтиліана та Еннодія, і згідно з якою «класику» розуміли як таке,
що вивчається у «класах», у школі. Оскільки антична література (включаючи
писання

отців

церкви)

і

мистецтво

були

основним

естетичним

і

філософським орієнтиром для епохи Відродження, термін «класичний», що
мав до того ж давньоримське походження, застосовувався насамперед до
античних авторів. Значний інтерес до метафори, що лише один раз трапилася
в античній літературі і досить стрімко (в історичному масштабі) набула
широкої популярності, свідчить про назрілу на початок Нового часу потребу
в появі поняття, котре об’єднувало б ідею зразковості з ореолом античності –
доби, що дедалі більше сприймалася як Золотий вік людської культури.
Продовжувачі античних традицій, італійські гуманісти відроджували
античні уявлення про красу. Як зазначає М. Каган, «основним і вихідним
положенням естетики Відродження, що мало аксіоматичне значення, було
утвердження краси реального світу як однієї з найсуттєвіших його
об’єктивних властивостей» [97, с. 81]. Так, сучасник Бруні Лоренцо Валла
писав: «Хто не вихваляє красу, той сліпий і душею і тілом, а якщо має очі,
повинен бути їх позбавлений, оскільки не відчуває, що має їх»
[цит. за: 77, с. 491]. Наслідуючи класичним античним ученням, що йшли ще
від піфагорійців, мислителі ренесансної доби трактували красу як «єдність у
різномаїтті», «гармонійність», «домірність», «пропорційність» тощо. Одне з
найбільш ємних визначень краси знаходимо у італійського письменника
Аньйоло Фіренцуоли: «краса – не що інше, як упорядковане співзвуччя
(concordia) і нібито гармонія, яка сокровенним чином випливає з поєднання,
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з’єднання і зв’язку багатьох частин, різних і по-різному, згідно з
притаманними їм властивостями і потребами, маючих самими по собі і в собі
гарні пропорції і у певному сенсі красивих, що відмінні одна від одної і
неузгоджені аж до тієї миті, коли вони об’єднуються для утворення тіла»
[цит. за: 77, с. 563].
Визнаючи красу за один із фундаментальних законів природи,
філософи й митці Ренесансу вбачали головну мету своєї діяльності в
осягненні, затвердженні та помноженні цієї природної краси. Відтепер
сутність

мистецтва

визначалася

відродженою

античною

формулою

«мистецтво є наслідування природі», де наслідування розумілося не як
пізнання природи у значенні онтологічного буття речей, а як утілення її
естетичних

цінностей,

її

краси.

Знаменитий

художник

Північного

Відродження Альбрехт Дюрер писав, що «мистецтво міститься у природі; хто
вміє виявити його, той володіє ним. <...> чим точніше відповідає життю твій
твір, тим він здається кращим, і це правильно. Тому не уявляй ніколи, що ти
можеш зробити що-небудь краще, ніж творча сила, яку бог дав створеній ним
природі» [69, с. 122].
У пошуках естетичної досконалості майстри Відродження, так само як і
художники античності, зверталися не до окремих природних предметів та
явищ, а розглядали і зіставляли безліч таких. Згідно з ренесансною
концепцією художньої творчості, конкретний об’єкт не може бути осередком
абсолютної краси. Її можна знайти лише через відбір найпрекрасніших
елементів з великої кількості окремих об’єктів із подальшим їх (цих
елементів) поєднанням у рамках одного художнього твору, який, тим самим,
наслідує природі і водночас утілює абсолютну красу. Так, теоретик
ренесансного мистецтва Леон-Баттіста Альберті ставить за приклад для
тогочасних художників давньогрецького живописця Зевксіса, який вважав за
неможливе знайти в одному тілі ідеал краси: «І ось він з усієї молоді цього
краю обрав п’ять найкрасивіших дівчат, щоб запозичити у них усі ті красоти,
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що хвалять у жінці» [7, с. 59]. Спираючись на авторитет античного митця,
Л.-Б. Альберті висловлює власну художню позицію: «Все, що ми збираємося
написати, ми будемо запозичувати у природи і завжди будемо вибирати
найкрасивіше» [7, с. 60].
Таким чином, антична ідея наслідування розумілася в естетиці
Відродження не в натуралістичному, а в ідеальному сенсі. Трактування
мімезису як наслідування природі, якою вона уявлялася у довершеному
вигляді, передбачало активне пізнавальне ставлення митця до природи,
відбір та узагальнення виключно прекрасних її рис. У XVII ст. цей принцип
стане одним із ключових положень класицистичної теорії мистецтва.
Своєї

кульмінації

класицистичні

тенденції

досягли

за

доби

французького класицизму XVII ст., який зазнав протягом наступного
сторіччя – на етапі «неокласицизму»1 – низку метаморфоз, що згодом
спричинили третю, «формалістичну» класицистичну фазу – стиль ампір
(перша третина XIX ст.).
З культурологічного погляду сімнадцяте століття було, як зазначає
М. Каган, «настільки складним, строкатим, суперечливим, що не уміщалось в
жодне конкретне визначення, і це стосується не тільки його мистецтва, але й
філософської думки, і політичної, і ставлення до релігії, і його етичної та
естетичної свідомості» [79, с. 9]. Значні зміни у сферах соціального та
духовного життя зумовили перехідний, суміжний характер цього століття.
Ренесансний світогляд уже не був актуальним, а новий ще не сформувався.
Звідси

–

домінуючий

пафос

пошуку,

що

породив

надзвичайну

різноманітність відкриттів, винаходів, концепцій. Сімнадцяте століття – це
доба бурхливого розквіту науки, літератури та мистецтв, це період плідної
1

Окрім неокласицизмів ХХ ст. (серед них і музичного неокласицизму), термін «неокласицизм»
застосовується також (переважно у західному мистецтвознавстві) для позначення класицизму у
західноєвропейському мистецтві другої половини XVIII – першої третини XIX ст. У такий спосіб
підкреслюється відмінність класицизму доби Просвітництва від «великого стилю» Людовіка XIV у
французькому мистецтві XVII ст.
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співпраці та обміну ідеями між письменниками і філософами, науковцями і
митцями. Нарешті, саме у цьому столітті послідовний розвиток світових
художніх стилів змінюється паралельним співіснуванням двох панівних
стильових систем – бароко та класицизму. Останній став провідним
напрямком національної художньої культури могутньої та освіченої
тогочасної Франції.
В історії Франції XVII ст. ознаменувалося виникненням нової форми
державного правління – абсолютизму, який було спрямовано на максимальне
підпорядкування різних соціальних інститутів, у тому числі – й сфери
культури. Заснована у 1635 р. Французька Академія мала своєю головною
метою

пропагувати

ідеї

офіційно

затвердженої

художньо-естетичної

доктрини класицизму, який «найбільше відповідав вимогам величавості,
урочистості і монументальності, що ставилися перед офіційним мистецтвом
<...> “великого стилю”» [74, с. 94].
Філософською основою естетики класицизму став раціоналізм, що
отримав своє найбільш повне і яскраве втілення у вченні Рене Декарта.
Спонукуваний прагненням обґрунтувати точний метод наукового пізнання,
Картезій оголосив розум головним джерелом світорозуміння та мірилом усіх
речей. Отже, людина, як мисляча істота, у своїх діях повинна керуватися не
емоціями, а розумом. Так, перше з чотирьох правил, яких уважав за
необхідне дотримуватися «постійно і без єдиного порушення» сам Р. Декарт і
які він виклав у трактаті «Міркування про метод», сформульовано таким
чином: «ніколи не приймати за істинне нічого, що я не визнав би таким з
очевидністю, тобто ретельно уникати поспішності та упередження і
включати у свої судження тільки те, що уявляється моєму розумові настільки
ясно і чітко, що жодним чином не зможе дати привід до сумніву» [63, с. 260].
Переконаний раціоналіст, Р. Декарт, попри це, не оминув і сферу
почуттів. Картезіанська теорія афектів, викладена у трактаті «Пристрасті
душі», має велике значення для розуміння естетичних поглядів філософа.
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Визначаючи почуття (пристрасті) як «сприйняття чи відчуття, або психічні
рухи, які приписують особливо їй (душі. – М. Р.) і які викликаються,
підтримуються і посилюються певним зусиллям духів (нервових імпульсів. –
М. Р.)» [63, с. 494], Р. Декарт робить ключовий висновок про зв’язок почуттів
із тілом, про зумовленість пристрастей різноманітними фізіологічними
процесами, що проходять в організмі людини.
Визнаючи важливість чуттєво-емоційного чинника у житті людини,
Р. Декарт уважає, що саме почуття забезпечують душевно-тілесну єдність,
оскільки «їх (почуттів. – М. Р.) природне призначення – спонукати душу
сприяти тим діям, які можуть бути корисними для збереження тіла або для
його

вдосконалення»

[63, с. 539].

Одночасно,

попереджає

філософ,

пристрасті можуть чинити і згубливий вплив: «пристрасті не завжди
приносять користь, тому що є багато таких речей, які шкідливі для тіла, але
не викликають спочатку ніякої печалі й навіть радують людину, і таких, які
йому корисні, але спочатку неприємні. Крім того, під впливом пристрастей
благо і зло, що пов’язані з цими речами, здаються значнішими, ніж вони є
насправді; пристрасті спонукають нас домагатися одного і уникати іншого з
більшим, ніж слід, запалом» [63, с. 539]. Щоб уникнути останнього, людині
необхідно займатися постійним самовихованням, бо «навіть люди з
найслабкішою душею, – запевняє вчений, – можуть здобути повну владу над
усіма своїми пристрастями, якщо докласти достатньо зусиль, щоб наставляти
їх і керувати ними» [63, с. 506]. Головним інструментом в управлінні
почуттями є розум, тільки він може організувати правильну роботу «машини
тіла», що діє за законами фізики. Таким чином, аналізуючи специфіку
людських почуттів, Р. Декарт, вірний своєму логічному ідеалу, приходить до
абсолютно раціоналістичних висновків.
Як показує В. Шестаков, одним з головних предметів раціоналістичної
естетики Р. Декарта, «спробним каменем його естетичної думки» була
музика [172, с. 187]. У своєму лаконічному, ранньому трактаті «Компендіум
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музики» філософ, виходячи з теорії афектів, характеризує різні ритми,
розміри і музичні лади, визначає правила написання музики, перераховуючи
«такі прийоми, які сприяли б новизні і різноманітності сприйняття»
[172, с. 187]. В уявленнях про здатність музики збуджувати в слухачах
різноманітні афекти яскраво проявився зв’язок раціоналістичної філософії з
класичною думкою. Застосування теорії афектів до музичного мистецтва
багато в чому повторювало в трансформованому вигляді античне вчення про
музичний етос1.
Картезіанська філософія мала вирішальне значення для формування
теоретичної

платформи

раціоналістичні

прагнення

класицистичного
отримали

мистецтва.

безпосередній

Декартівські

відгук

у

теорії

літературного класицизму. Як зазначає французький дослідник Е. Кранц,
«література XVII століття здійснювала за всіма пунктами декартівську
естетику, в якій Декарт не написав першого слова» [цит. за: 50, с. 220].
Картезіанський ідеал ясного і чіткого мислення перегукувався з ідеями
порядку, закінченості і зв’язності у мистецтві П’єра Корнеля, Жана Расіна і
Нікола Буало. Останній, автор трактатів «Міркування про поетичний метод»
та «Поетичне мистецтво», раніше за інших привніс філософські ідеї
Р. Декарта у поезію. За думкою Н. Буало, роль розуму у поетичному ремеслі
надзвичайно велика. Мислити раціонально, а не емоційно, не є обмеженням
творчого потенціалу, навпаки, це шлях до професійної майстерності: «Сюжет
високий ви обрали чи жартливий – / Уму коритися повинні завжди співи, / Бо
римі з розумом не слід ворогувать. / Вона – невільниця і мусить послух мать»
[30, с. 32]. Порівняно з ясною думкою музика і краса поетичного стилю
мають для Буало другорядне значення: «Що справу ми собі здаємо

1

За словами В. Шестакова, «античні мислителі розглядали музику як найважливіший засіб впливу на
моральний світ людини, як засіб спрямовування і виховання характерів, створення певної психологічної
налаштованості особистості – етосу. Відповідно до цього антична музична естетика розробила досить чітку
класифікацію етичних властивостей музичних ладів, ритмів, мелодій, інструментів» [172, с. 44].
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виразніше, / То й наше твориво складається ясніше. / Рука не зрадить нас, як
певна голова, / І легко ми тоді знаходимо слова» [30, с. 35].
Основні положення декартівської раціоналістичної доктрини втілилися
також

у

принципах,

якими

керувалися

представники

французького

класицизму в живописі. Розглядаючи творчий процес як ряд послідовних дій,
що контролюються розумом і спрямовуються на пізнання внутрішніх законів
зображуваного

предмета

чи

явища,

великий

французький

живописець-класицист Нікола Пуссен вимагав від художника не просто
бачення предмета, а всебічного його вивчення: «не тільки смак наш повинен
бути суддею, – стверджує Н. Пуссен, – але й розум», «художник не тільки
повинен виявити здатність оформити зміст, а й силу, щоб його осягнути»1
[цит. за: 128, с. 273].
Розвиток класицистичного мистецтва відбувався під знаком глибокої
пошани перед античністю. Культ греко-римської класики, що виник у
далекому минулому, за доби французького класицизму набув зразково
нормативного характеру, тоді як, наприклад, у XIV – XVI ст. культурна
спадщина стародавніх «залишалася насамперед школою, стимулом до
самостійного вирішення аналогічних задач у пошуках єдності життєвої
повноти і високого ідеалу» [135, с. 62].
Спираючись на досвід своїх попередників, теоретики і практики
класицизму розробили вчення про прекрасне. Більшість класицистів
розуміли прекрасне як прояв загальної гармонії світу, яка відкривається за
допомогою певної споконвічно притаманної людині ідеї. Так, французький
архітектор Жак-Франсуа Блондель стверджував, що «універсальна ідея, яка
змушує нас бачити, знати і розуміти одночасно та без зусиль тисячі різних
особливостей і яка через їх упорядкування та співвіднесення їх пропорцій
1

Як зазначає Є. Ротенберг, сам Н. Пуссен не був упорядником спеціальних наукових трактатів. Теоретичні
погляди художника дійшли до нас через його листи та у викладенні іншими авторами. Головним центром
поширення естетичних поглядів митця була його майстерня у Римі. Н. Пуссен, якого відвідували численні
колеги та шанувальники, викладав свої думки, ілюструючи та підкріплюючи їх власними живописними
роботами [135, с. 60].
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породжує те, що називається красою або гармонійною злагодою – джерело,
початок

та

причина

задоволення,

що

від

них

отримується»

[цит. за: 97, с. 111]. Традиційність тлумачення краси як гармонії давала
можливість підніматися до великих узагальнень, зумовлювала глибоку
змістовність творів класицистичного мистецтва. Ідеал прекрасного, що
протиставлявся швидкоплинності, суєтності життя (так само, як людський
розум ставав протилежністю стихійній емоційності), виявлявся вічним і
незмінним. Людина не була владною над ним, а безпосередність її реакції на
прекрасне осмислювалася як прояв природженої ідеї краси.
Іншою,

найбільш

загальною

проблемою,

що

розроблялася

у

класицистичній доктрині вже виключно у раціональному ключі, було
питання про ставлення мистецтва до природи. Теоретики класицизму
вважали, що мистецтво, згідно з античним вченням про мімезис, повинне
наслідувати

природі.

Однак

на

практиці

класицистичне

мистецтво,

послідовно орієнтуючись на античність, наслідувало не природі, але
стародавнім, на що свого часу вказав знаменитий французький мораліст
Жан де Лабрюйєр: «Щоб досягти досконалості у словесності та – хоча це
дуже важко – перевершити стародавніх, потрібно починати з наслідування
їм» [92, с. 28]. Таким чином, сам принцип «наслідування природі» виявлявся
підпорядкованим

принципу

«наслідування

античності»,

що

ставав

своєрідною кориґувальною призмою, скрізь яку класицисти сприймали
природу. Н. Пуссен, відповідаючи на питання про вищість мистецтва над
природою, заявив, що «мистецтво не відрізняється від природи, не може
вийти за її межі», але тема і об’єкт зображення – це завжди результат
суворого відбору: «зміст і сюжет повинні бути величні, та, відповідно,
перший обов’язок художника – відкинути все дрібне, щоб не суперечити
піднесеному змісту розповіді» [цит. за: 135, с. 60–61].
У

міру

подальшого

розвитку

західноєвропейської

культури

зацікавленість античністю та її вплив дедалі більше зростають. В епоху
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Просвітництва створюються значні наукові та художні праці, що присвячено
греко-римській культурі. Посилення інтересу до мистецтва класичної
давнини спостерігається не тільки у Франції: відкриття Помпеїв з їх
багатющими мистецькими пам’ятками, розкопки в Геркуланумі, вивчення
античної архітектури та публікації пам’яток античної літератури – все це
сприяє поширенню і проникненню класицизму в національні культури інших
західноєвропейських країн. Важливу роль у черговому відкритті античності
відіграють також роботи німецького мистецтвознавця Йоганна Вінкельмана.
За думкою вченого, наслідування стародавнім є найбільш швидким та вірним
способом осягнення досконалості й краси. Згодом вінкельманівська ідея стає
аксіоматичною для багатьох тогочасних митців.
Естетичні погляди Й. Вінкельмана містяться в його головному трактаті
«Історія мистецтва давнини» (1764 р.). У ньому вчений вперше звертається
до вивчення давньогрецького мистецтва як вершини художньої думки і
висуває вимогу наслідувати зразкам античної класики задля того, щоб
черпати гарний смак із першоджерела: «Єдиний шлях для нас зробитися
великими і, якщо можна, навіть неповторними – це наслідування
стародавнім, і сказане кимось про Гомера, що той навчається ним
захоплюватися, хто навчився його розуміти, відноситься також до художніх
творів стародавніх і особливо греків» [40, с. 86].
Досліджуючи залишки античних скульптур у Римі, Й. Вінкельман
дійшов висновку про те, що давньогрецький ідеал прекрасного базується на
атрибутах величі і спокою. Викладаючи цю думку у своїй праці, вчений
називає мистецтво стародавніх нормою, «другою природою», бо воно містить
ідеальну, узагальнюючу красу, що створюється «з образів, накреслених
розумом» [40, с. 88].
Наслідуючи ідеям давньогрецьких класиків, Й. Вінкельман проголосив
найвищим утіленням краси людське тіло. Художник вивчає тіло людини
подібно до філософа, що досліджує форми прояву духу. Краса людського
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тіла ґрунтується на гармонії його частин і на взаємозв’язку між ними, що
виражено у вигляді функціональної еліптичної лінії. За Й. Вінкельманом, ця
еліптична лінія одночасно і однакова і різна, «але <...> яка саме більш чи
менш еліптична лінія утворює різні складові частини краси, алгебраїчним
шляхом визначити неможливо. Однак стародавні її знали, і ми її знаходимо у
них, починаючи з людини і закінчуючи амфорами» [40, с. 195]. Знаючи
«лінію краси», давні греки виліплювали такі лінії обличчя і знаходили такі
пропорції тіла, що їхні твори ставали ідеальними взірцями. Тому, невпинно
повторює Й. Вінкельман, їм і вдалося досягти загального враження
благородної краси і спокійної величі. «Постава та жести античних фігур
нагадують людину, яка викликає до себе повагу і може її вимагати, людину,
яка виступає у присутності мудрих мужів» [40, с. 207]; «Рухи рук при жестах
і взагалі манера тримати руки у стародавніх статуй такі самі, як у людей,
котрі

думають,

що

за

ними

не

спостерігають»

[40, с. 208];

одяг

давньогрецьких скульптур спадає легкими, спокійними складками, бо «боги
<...> зображувалися ніби стоячими у священних місцях, де панує спокій»
[40, с. 210].

Результатом

тривалого

та

ретельного

вивчення

творів

давньогрецького мистецтва став створений Й. Вінкельманом естетичний
ідеал величі і гармонійного спокою, що аж до кінця XIX ст. асоціювався з
класичними уявленнями про прекрасне.
Остання фаза західноєвропейського класицизму почалася у Франції під
час правління Директорії (1795 р.) і набула свого остаточного вигляду в
епоху Першої Французької імперії (1804 – 1814). Орієнтуючись, насамперед,
на античні зразки часів імперського Риму, класицизм перетворюється у
монументальний, помпезний, вишукано-розкішний стиль імперії – ампір (від
фр. empire – імперія). Як зазначає М. Герман, «класика знову входила до
Франції, але не в скромній тозі філософа, не у панцирі Гораціїв, а у
позолочених обладунках та пурпурних шатах тріумфаторів. Наслідування
античності, народжене прагненням до мудрої справедливості, тепер
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змінилося жагою пишноти, слави. Урочисті форми античності виявилися
придатними

для

переможної

Франції»

[51, с. 267].

Про

поступову

трансформацію класицизму в ампір пише також Ю. Борєв: «Генетичний
зв’язок ампіру із класицизмом настільки великий, що ампір часто називають
пізнім класицизмом» [29, с. 282]. Разом з тим, дослідник не вважає ампір
завершальним етапом в еволюції класицизму, а, навпаки, вбачає у ньому
самостійний художній напрямок: «Класицизм виражав абсолютистську
державність, гасло якої: “Держава – це я”. Ампір – вираз імперської
державності, де реальність – це моя держава, а вона охоплює весь видимий
світ» [29, с. 282].
Найяскравіше

ампір

проявився

в

архітектурі

та

декоративно-ужитковому прикладному мистецтві. Провідні майстри тієї доби
– Шарль Перс’є (Charles Percier), П’єр Франсуа Леонар Фонтен (Pierre
François Léonard Fontaine), Жорж Жакоб (Georges Jacob) – наслідували
художнім зразкам римської античності, які відрізнялися урочистістю,
багатством, суворістю ліній і повною мірою відповідали естетичним
настроям наполеонівської епохи. Між тим, відблиск нових пошуків у
мистецтві падав і на приватне життя. Римські мотиви проникають у салони та
майстерні: великої популярності здобувають жіночі зачіски на манер
«етруських ваз», вільність одягу підкреслюється нарочитою строгістю форм.

1.4 Неокласицизм як утілення класичного в західноєвропейському
мистецтві другої половини XIX – початку ХХ століть
У літературознавстві неокласицизм визначають як стильову тенденцію,
що

відрізняється

антиромантичною,

антисимволістською

та

антинатуралістичною направленістю. Характерною ознакою літературного
неокласицизму є звертання до античності, що сприймається як культурний
простір, внесений до контексту новітніх художньо-естетичних пошуків.
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Використання

образів,

мотивів,

тем

і

сюжетів

давньогрецької

та

давньоримської міфології дозволяло неокласикам поставити у літературі
вічні питання людського буття.
Перші прояви неокласичних тенденцій літературознавці вбачають у
творчості поетів Парнаської школи1, які втілили у своїх творах засадничу для
естетизму2 ідею «мистецтва для мистецтва».
Естетизм (або естетство3) виник у європейській художній культурі
другої половини XIX ст. як реакція на «побічні наслідки процесів
демократизації, наставання утилітаризму і вульгарності у буржуазній
культурі» [19, с. 111]. Художня творчість, яка раніше розумілася як
оспівування

краси,

відтворення

гармонійного

світу,

втіленого

в

романтичному ідеалі, виявлялася неможливою. Самозосередження мистецтва
ставало єдиним способом його самозахисту і самозбереження. Прихильники
естетської теорії проголосили самоцінність мистецтва, єдиним змістом і
головною метою якого була краса. Так, Т. Готьє вважав, що «мета мистецтва
– вираження прекрасного, що воно має бути вільним від усіляких сторонніх
ідей,

вільним

від

служіння

якійсь

доктрині,

від

утилітарності»

[цит. за: 78, с. 680]. Думку про гедоністичну функцію мистецтва як про
найважливішу висловив також Г. Флобер у «Вихованні почуттів». Один з
персонажів роману, живописець Пелерен, у спорі про істинне призначення
мистецтва

стверджує,

що

«немає

нічого

менш

природного,

ніж

Мікеланджело, і нічого більш надзвичайного. Турбота про зовнішню

1

Парнаська школа – об’єднання французьких поетів (Теофіль Готьє, Шарль Леконт де Ліль, Жозе-Маріа
де Ередіа, Теодор де Банвіль, Леон Дьєркс та інші), що почали у другій половині XIX ст. рух проти
романтизму. Назва групи утвердилася після того, як у паризького видавця А. Лемера у 1866 р. вийшла
друком поетична антологія «Сучасний Парнас».
2
Крім парнасців, до представників літературного естетизму у Франції відносять Шарля Бодлера,
Гюстава Флобера, Едмона та Жуля Гонкурів, в Англії – Данте Габріеля Россетті, Вільяма Морріса,
Уолтера Пейтера, Оскара Уайльда, Обрі Бердслі, Алджернона Чарлза Свінберна.
3
Терміни «естетизм» і «естетство» часто використовують як синоніми, але іноді їх значення розмежовують.
Тоді термін «естетизм» трактують як одвічне прагнення мистецтва до краси, а «естетство» – як надмірний,
гіпертрофований естетизм.
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правдоподібність викриває сучасну низкість, і якщо так триватиме,
мистецтво перетвориться бозна на яку дурницю» [160, с. 43].
Основним

положенням

естетичної

концепції

«мистецтва

для

мистецтва» є визнання незалежності мистецтва від інших форм суспільної
свідомості – моралі, релігії, філософії тощо. Адепти «чистого мистецтва»
вважали, що єдиним орієнтиром художньої творчості може бути тільки саме
мистецтво. Визнаний «королем» естетизму, О. Уайльд у своєму есе «Занепад
брехні» писав, що «належна школа для вивчення мистецтва – не життя, а
Мистецтво» [231, с. 86], оскільки «Життя є, по суті, віддзеркалення, а
Мистецтво – дійсність» [231, с. 90]. Зазнавший естетського впливу Ш. Бодлер
зі свого боку запевняв, що «всяке мистецтво має черпати у самому собі всі
необхідні ресурси» [28, с. 248]1.
В

межах

естетичної

концепції

«мистецтва

для

мистецтва»

відроджується ренесансна ідея, згідно з якою найкращим прикладом для
сучасного творця є наука. «Літератор обов’язково є вченим, – указує
основоположник англійського естетизму У. Пейтер, – і у своїх намірах він
подумки звертається насамперед до вчених і до вченої свідомості»
[210, с. 11]. Логічна ясність і чіткість думки – ось ті художні норми, до яких
слід прагнути кожному письменникові, бо «скрупульозне дотримання
особливостей свого знаряддя (мови. – М. Р.) поширить крізь усе ним
написане загальну атмосферу чуйності й вишуканості» [210, с. 11]. Перші
зразки такого «наукоподібного» письма належать Т. Готьє. У його тонких і
детальних описах полотен Рубенса («Золоте руно»), руїн Помпеїв («Аррія
Марцелла»), товарів у крамниці антиквара («Ніжка мумії») ми фактично
спостерігаємо змикання мистецтва з наукою.
Потяг до максимальної впорядкованості та регламентації зближував
мистецтво естетизму з раціоналістичним класицизмом, що апелював перш за
1

Згодом Ш. Бодлер виступав за зв’язок мистецтва з дійсністю і полемізував із теорією «мистецтва для
мистецтва», висловлюючись про неї як про «прикру манію, що має на меті перетворити людину на інертну
істоту, а письменника – на курця опіуму» [цит. за: 17, с. 255].
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все до розуму і тим самим стверджував примат логічного над чуттєвим.
Родоначальник раціоналізму Р. Декарт не визнавав ідею істинною, якщо вона
не випливала з аксіом та основних положень виключно шляхом логічного
міркування. У трактаті «Правила для керівництва розумом» Картезій писав,
що «стосовно обговорюваних предметів слід відшукувати не те, що думають
про них інші або що припускаємо ми самі, але те, що ми можемо ясно і
вочевидь угледіти чи достовірним чином вивести, бо знання не здобувається
в інший спосіб» [63, с. 82]. У результаті склався особливий класицистський
погляд на художній твір як «творіння штучне – свідомо створене, розумно
організоване, логічно побудоване» [22, ствб. 799].
Поетичному стилю парнаської школи, як однієї з течій естетизму, чужі
романтична невизначеність та неточність деталей, змішання ліній та
кольорів, гра напівнатяків та відблисків. Характерними ознаками творчої
манери письма парнасців є конкретність, матеріальна відчутність, чуттєвість
сприйняття. Плавний, легкий плин поетичної мови романтиків змінюється
доскональним композиційним опрацюванням тексту, кожна деталь якого
виписується з надзвичайною скрупульозністю, філігранністю, витонченістю.
Твори парнасців перетворюються на колекції «красивих дрібничок»:
картинок з життя богеми, ефектних пейзажів, описів витончених предметів –
квітів, статуеток, прикрас. Блискуче виконана поетична збірка «Емалі та
камеї» Т. Готьє, яку складають вірші-екфрасіси, поклала початок цим
«колекціям».

Далі

з’явилися

«Варварські

вірші»

Леконта де Ліля,

«Акробатичні оди» та «Нові акробатичні оди» Т. де Банвіля, «Замкнуті
вуста» Л. Дьєркса тощо.
З цієї причини парнасцям нерідко дорікали за естетський формалізм,
який їх сучасники вбачали у відсутності ідейної глибини та надмірній увазі
до форми. Зауважимо, що схожа ситуація спостерігалася у період «другої
софістики», коли перші християнські мислителі звинувачували античних
ораторів

у

риторському

естетизмі

(В. Бичков),

який

виявлявся

у
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переважанні зовнішньої витонченості словесного вираження над істинністю
змісту.
Через відсутність в античності друкованого слова великого значення
набувало

слово

живе.

Опанування

ораторського

мистецтва

ставало

найважливішим та найдієвішим засобом досягнення авторитету та успіху у
суспільно-політичному житті. Указуючи на колосальність вербального
впливу, ритор Горгій писав, що слово «є великий володар, який, маючи дуже
мале і зовсім непомітне тіло, робить дивовижні справи. Бо воно може і
страху нагнати, і сум знищити, і радість вселити, і співчуття пробудити»
[цит. за: 133]. Водночас, як зазначає В. Бичков, у II – III ст. н. е. мистецтво
красномовства втрачає своє практичне значення, перетворюючись на «“чисте
мистецтво”, а інколи – у поверхневе естетство» [33, с. 179]. Увагу риторів
дедалі частіше привертають абстрактні теми, а головною метою ораторських
виступів стає завоювання успіху у аудиторії. Тогочасному римському
суспільству більше імпонує не зміст (ідея), а його естетична обробка (форма).
«Здебільшого в залежності від таланту тих, хто дискутує, від сили їх
красномовства змінюється положення найяснішої істини, – вказує римський
адвокат Мінуцій Фелікс. – Звісно, це трапляється через легковажність
слухачів, яких красота слів (verborum lenocinio) відволікає від суті речей, і які
без заперечень погоджуються з усім сказаним; вони не відрізняють
помилкове від правильного, не знають, що і в неймовірному буває істина, а в
тому, що подібне до істини – брехня» [цит. за: 33, с. 180].
На відміну від софістського красномовства, парнаське прагнення до
блиску і витонченості стилю не було самоціллю, а зумовлювалося
принципами «чистого мистецтва». Відстоюючи свої естетичні ідеали, поети
доводили безглуздість протиставлення форми і ідеї та заявляли, що «Ідея і
Форма являють собою два начала, що з’єднані в одне» [цит. за: 50, с. 522].
Неокласичні устремління простежуються також у творчості поетів
«романської школи» («École romane») – Жана Мореаса (Jean Moréas), Моріса
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Дю Плессі (Maurice du Plessys), Ернеста Рейно (Ernest Raynaud), Реймона де
Ля Тайєда (Raymond de La Tailhède), – які проводили ідею національного
художнього

ренесансу

–

відродження

класицистичних

традицій

французького мистецтва. Теоретиком групи був французький поет і критик
Шарль Моррас (Charles Maurras). Окрім художньої, Ш. Моррас займався
активною громадською та політичною діяльністю, організував рух «Аксьйон
франсез»1, висунув політичну доктрину «інтегрального націоналізму».
Затятий

державник,

лідер

«романської

школи»

відстоював

єдність

«католицтва, роялізму, класицизму та месіанства латинської раси» [155].
Основою політичної програми Ш. Морраса було уявлення про
культурний та соціально-економічний занепад Франції, що втратила свою
провідну позицію у світовому розвитку. Причину цього глава «Аксьйон
франсез» убачав у розриві зі споконвічними національними традиціями, що
стався після Французької революції 1789 р. внаслідок «згубливого»
зарубіжного, насамперед німецького і англо-саксонського, політичного
впливу.

Рішучий

виступ

проти

«іноземного

засилля»,

скасування

республіканської форми державного правління і відродження монархії
уявлялися Ш. Моррасу єдиною можливістю зберегти Францію. Для поета
еталоном монархічної держави стає Франція XVII ст. – та історична доба, за
якої державний устрій країни визначався «раціональними основами,
жорстким порядком та гармонією структури» [156, с. 345], – якостями, котрі,
на думку Ш. Морраса, були конче потрібними в сучасних йому умовах
соціально-культурної

кризи.

В

політичних

ідеях

«інтегрального

націоналізму» суттєвого значення набуває мистецтво. Усвідомлюючи роль
мистецтва в ідеологічній пропаганді, поет займається його проблемами не
менше, ніж питаннями політики, що, передусім, свідчить про глибокий
взаємозв’язок цих галузей в його вченні.
1

«Аксьйон франсез» (фр. «Action française», дослівно – «Французька дія») – реакційна анархістська
політична організація, що виникла у Франції у 1899 р. під керівництвом Ш. Морраса і почала функціонувати
у 1905 р.
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У своїй естетичній концепції Ш. Моррас виходить із принципу, згідно з
яким «мистецтво або служить цивілізації, або її руйнує» [137, с. 46].
Заперечуючи
XIX ст.,

«антидержавне»,

поет

закликає

«анархістське»

повернутися

до

романтичне

греко-римської

мистецтво
традиції

як

найближчої до культури класицистської Франції – законної спадкоємиці
античного світу, завдяки якій «міра, розум і смак панували на нашому
Заході» і «тим самим продовжувала існувати справжня Цивілізація, існувати
аж до рубежу нашої епохи» [цит. за: 137, с. 38]. Звернення до класичних
витоків уважалося Ш. Моррасом єдиним можливим шляхом відродження
французького мистецтва.
Лідер «романської школи» стверджував необхідність вибору і
дотримання традицій тільки тих історико-культурних епох, в яких панувало
раціональне начало (культура античності і французький класицизм XVII ст.).
На думку Ш. Морраса, з кола успадкованих слід було виключити традиції,
що

склалися

після

Французької

революції

1789 р.

і

визначалися

демократичним устроєм держави, оскільки вони несли безлад і анархію.
Найменш прийнятними для Ш. Морраса були традиції романтизму – «зарази
німецького походження, що згубно впливає на латинську культуру, на
Францію, яка стала його жертвою» [58, с. 163].
Ш. Моррас уважав, що, так само як у філософії, романтизм у мистецтві
має такий самий вихідний принцип – абсолютну свободу людської волі.
Спираючись

на

регламентованої,

класицистичне
поет

заперечував

розуміння
її

свободи

романтичне

як

свободи

трактування,

що

ґрунтується на суб’єктивістському свавіллі. «Природа була мудрою, коли
приховувала деякі прагнення і пориви у півтіні підсвідомого, – зазначає
Ш. Моррас. – Наші менади були настільки божевільні, що безсоромно
винесли їх на світло» [цит. за: 137, с. 39]. Так, на відміну від художникакласициста, який знає і дотримується у творчості правил та законів предмета
своєї діяльності, романтик нехтує ними, що, врешті-решт, призводить до
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художньої нісенітниці. Звинувачуючи романтичне мистецтво у надмірній
мрійливості, сентиментальності, меланхолійності та кокетстві, Ш. Моррас
називав

його

«варварським»,

алогічним

і

протиставляв

йому

раціоналістичний класицистичний стиль французького мистецтва XVII ст., в
якому убачав вираження людського інтелекту, безпосереднє утілення
«трансісторичної латинської “традиції розуму”» [156, с. 342].
Свого найвищого розквіту греко-римська класична традиція досягла в
епоху царювання Людовика XIV, що, з погляду Ш. Морраса, було цілком
обґрунтованим і закономірним. Для абсолютизму, що був спрямований на
максимальне підпорядкування різних громадських інститутів (зокрема й
сфери культури), можливим виявляється лише класицистичний стиль, для
якого засадничими є ідеї єдності, влади, порядку. Для відродження
класицизму у французькому мистецтві рубежу XIX – ХХ ст. потрібно було
повернутися до «ідеальної» абсолютистської форми державного правління,
тому що «трансісторична латинська “традиція розуму”» може повноцінно
розвиватися виключно в умовах ідеального державного устрою, яким, на
думку глави «Аксьйон франсез», і була монархія. Дійсним уявляється і
зворотній зв’язок – відроджений у мистецтві класицистичний стиль сприяє
відновленню монархії.
Отже, зіставлення історичних і політичних поглядів у вченні
Ш. Морраса дозволяє виявити суть його художньої концепції. У мистецтві
класицизму поет убачав образ раціонально створеної, упорядкованої
світобудови, а у монархічному устрою держави – відображення цього
порядку у суспільному бутті. Таким чином, відродження національного
мистецтва могло здійснюватися тільки через звернення до класичної
спадщини минулого, а гармонійний розвиток нації – за певних політичних
умов, що забезпечуються абсолютистською формою державного правління.
На початку ХХ ст. неокласичні риси виявляють у поезії П. Валері. Так,
у деяких поезіях з «Альбому давніх віршів» – «Орфеї», «Народженні
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Венери», «Феєрії», «Купальниці» – можна відчути значний вплив парнасців,
що виражається у прагненні до класичної простоти, відточеності поетичного
стилю, ясності форми, пластичної виразності образу. До неокласичних творів
П. Валері належить також цикл «Charmes»1, що містить оди, сонети, станси,
уривки в епічній манері, які створено у класичних віршованих формах
французьких поетів XVI – XVII ст. Так, А. Вишневський характеризує
«Charmes» як «справдешнє джерело образності і музики поетичного слова,
класичних метрів та ритмів строго традиційного регулярного вірша»
[34, с. 12]. Неокласичними є і два знаменитих діалоги – «Евпалінос, або
Архітектор» та «Душа і танець». Сповнені поетичної атмосфери античних
взірців, ці оригінальні роздуми про мистецтво балансують між поезією і
музичною філософською прозою.
Звернення до античної тематики стає характерним для французької
драматургії першої половини ХХ ст. Незважаючи на деяку кількість
стилізаторських спроб, більшість французьких драматургів прагнули до
модернізації античних сюжетів і у такий спосіб привносили до них
актуальний для свого часу підтекст. До античної класики зверталися
Андре Жід («Трактат про Нарциса», «Погано прикутий Прометей»),
Жан Ануй

(«Антігона»,

«Медея»),

Жан Жироду

(«Амфітріон-38»,

«Троянської війни не буде», «Електра»), Альбер Камю («Міф про Сізіфа»,
«Калігула»), Жан-Поль Сартр («Мухи»).
Різноманітні інтерпретації міфологічних сюжетів зустрічаються також
у творчості Жана Кокто («Антігона», «Едіп-цар», «Орфей», «Пекельна
машина»). Поетичний цикл «Церковний спів» являє собою зразок
неокласичної

лірики

літератора.

Класична

гармонійність

композиції,

суворість ритму та багатство рим перегукуються з поезією французьких
поетів-гуманістів
1

XVII ст.,

членів

літературного

гуртка

«Плеяда»

Найчастіше назву циклу перекладають як «чари» або «закляття» (від фр. сharmes). Однак у деяких
випадках слово «charme» тлумачать як «пісня», «поема», «вірші» (від лат. сarmen), посилаючись на
авторську ремарку «deducere carmen» – класичний латинський зворот, що означає «писати у віршах».
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П’єра де Ронсара і Жоашена дю Белле, а також поета, якого вважають
предтечею

французького

класицизму

–

Франсуа де Малерба.

Однак

найзнаковішим у неокласичному сенсі твором французького письменника
стала книжка «Півень й Арлекін». У ній Ж. Кокто в афористичній формі
виклав основні положення своєї естетики нового мистецтва. Зокрема, він
писав: «Мистецтво є наука, що перетворена на плоть», «Мрійник завжди
поганий поет», «У поета завжди надто багато слів у словнику, у живописця
надто багато фарб на палітрі, у музиканта надто багато нот на клавіатурі»
[цит. за: 157, с. 58]. Позначивши новий неокласичний вектор творчості
Ж. Кокто, «Півень й Арлекін» згодом став творчим маніфестом композиторів
французької «Шістки».
На відміну від літературознавства у теорії образотворчих мистецтв
поняття «неокласицизм» обіймає значно ширше коло явищ і застосовується
до різноманітних художніх течій у мистецтві кінця XIX – початку ХХ ст. Так,
ще у 1926 р. Б. Шапошніков зазначав, що неокласицизм «це скоріше
тенденція, яку різною мірою і на різних підставах проводять у своєму
мистецтві окремі художники останнього часу <...> “нео-класицизм”
розуміється його адептами по-різному, і можна говорити про декілька течій
неокласицизму, які одна з одною незгодні і багато в чому відмінні»
[169, с. 17]. Риси, що передбачають неокласицизм, виявляються вже в
творчості прерафаелітів і дещо пізніше – у неоідеалістів. Виникнувши в 50 –
60-ті роки XIX ст. (перша – у Великобританії, друга – в Німеччині), обидві
течії протистояли академічному живопису і демонстрували відданість
традиціям справжнього класичного мистецтва.
Прерафаелізм – спочатку як творче об’єднання художників, а потім як
мистецький рух в англійському живописі – охоплює період з 1848 р. по
1898 р. Історія цієї течії складається з двох етапів: перший етап (1848 – 1853)
– час існування так званого «братства прерафаелітів», другий етап (1853 –
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1898) – період виникнення і становлення «естетичної школи живопису»1,
пов’язаної з рухом естетизму в англійській культурі другої половини XIX ст.
Засновники прерафаелітського братства – Данте Габріель Россетті,
Вільям Гольман Гант (William Holman Hunt) і Джон Еверетт Мілле2 –
об’єдналися з метою створення нового мистецтва, яке мусило би відродити
традиції

старих

італійських

майстрів

–

Перуджино,

Фра Анжеліко,

Джованні Белліні. Молоді художники, що орієнтувалися на попередників
Рафаеля3, не приймали сучасну їм академічну освіту, яка культивувала
мистецтво пострафаелівської доби. Набагато більше штучності пізнього
маньєризму їм імпонували природність, наївність і щирість раннього
Відродження.

Бувши

студентами

Королівської

академії

мистецтв,

Д. Г. Россетті, В. Г. Гант і Дж. Е. Мілле відмовилися від технічних і
естетичних норм, приписаних її першим президентом, прихильником
академічних традицій Джошуа Рейнольдсом, і запропонували ряд художніх
реформ.

Відкидаючи

зовнішню,

формальну

наслідувальність

псевдокласицистичного мистецтва, прерафаеліти ратували за віднайдення
внутрішнього, духовного зв’язку з класичною спадщиною культурного
минулого, яка мусила би проявлятися в загальному дусі простоти,
правдивості і природності нових художніх творів.
Характеризуючи діяльність перших прерафаелітів, Вільям Морріс,
представник «естетичної школи живопису», а згодом – організатор «Руху
мистецтв і ремесел»4, в своєму виступі в Бірмінгемському музеї стверджував,
що «ця група нікому не відомих до того часу людей зробила зухвалу спробу
1

Назву «естетична школа живопису» було запропоновано головним теоретиком англійського естетизму
У. Пейтером.
2
Згодом до них приєдналися літературний та художній критик Вільям Майкл Россетті, художник
Джеймс Коллінсон, художник і критик Фредерік Джордж Стівенс, скульптор Томас Вулнер. Близькими за
духом були також художники Форд Медокс Браун, Уолтер Гауелл Деверелл (Walter Howell Deverell), Артур
Хьюз і Чарлз Олстон Коллінз.
3
Власне, звідси і назва групи – «прерафаеліти».
4
«Рух мистецтв і ремесел» (англ. «The Arts and Crafts Movement») – англійський художній рух кінця XIX ст.,
який прагнув протиставити зростаючій індустріалізації виробництва ремісничий спосіб праці і відродити
професії дизайнера, проектувальника меблів та одягу, творця вітражів і книжкової графіки. «Рух мистецтв і
ремесел» став потужним стимулом для розвитку європейської художньої індустрії і сприяв виникненню
Школи мистецтв Глазго, Німецького Веркбунду і Баугаусу.
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пробитися вперед і буквально змусила публіку визнати себе; вони підняли
справжній бунт проти академічного мистецтва, з лона якого народжувалися
всі художні школи тодішньої Європи. По суті, я вважаю, ми повинні
розглядати бунт прерафаелітів як частину загального протесту проти
академізму в літературі і мистецтві» [цит. за: 8, с. 264]. Аналогічну думку
проводить

і

сучасний

мистецтвознавець

О. Вільямсон.

Називаючи

прерафаелізм «поетичним, соціальним і філософським бунтом», вчений
підкреслює, що перший його прояв був «чисто візуальним – бурхливим
вибухом чистого середньовічного кольору, який трансформував світ
мистецтва, що задихався під товстим шаром бурого королівського
академічного лаку» [цит. за: 173, с. 16].
Перша виставка робіт прерафаелітів відбулася в травні 1849 р. Серед
представлених картин1 особливу увагу привернула «Ізабелла» Дж. Е. Мілле.
У прагненні наблизитися до мистецтва старих італійських майстрів художник
звернувся до спеціальних образотворчих прийомів, що були характерними
виключно для ранньоренесансного живопису. Так, в картині нарочито
підкреслено відсутність лінійної перспективи, а обличчя всіх діючих
персонажів зображені в профіль, відповідно до портретних канонів XIV –
XV ст.
Незабаром на прерафаелітів обрушилася хвиля запеклої критики.
Членів

братства

звинуватили

в

художній

невмілості,

відсутності

майстерності, грубості, спрощенні, абсурдності композицій, незнанні законів
перспективи і світлотіні, нарешті, просто у відразі до краси. Відтепер їх ім’я
ототожнювалося з ретроградством і архаїчністю. Самий «утішний» відгук
про творчість молодих художників залишив Чарлз Діккенс. Він писав, що в
їх картинах «розвінчано все божественне, всі релігійні надії, всі піднесені
думки, все ніжне, святе, печальне й прекрасне. На противагу цьому
1

Усі виставлені картини було помічено таємничими буквами ПРБ (англ. PRB), що означало абревіатуру
назви «прерафаелітського братства» («Pre-Raphaelite Brotherhood»).
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прерафаеліти пропонують все найнижче, мерзенне, огидне й бридке <...>
Якщо ви захочете побачити зображення каліцтв у речах або деталях, то
можете бути впевнені, що ви їх тут знайдете» [цит. за: 173, с. 38–39].
Реабілітація прерафаелітського мистецтва почалася з критичних статей
Джона Раскіна – одного з найвпливовіших теоретиків мистецтва в історії
англійської естетики і літератури XIX ст.1 У працях ученого синтезовано
мистецтвознавчі ідеї античності, просвітництва та романтизму. Глибоке
вивчення видатних творів живопису, архітектури та літератури минулих
століть зробило істотний вплив на формування його наукових поглядів і, як
наслідок, на естетичне обґрунтування багатьох художніх течій в мистецтві
вікторіанської епохи, серед них і школи прерафаелітів.
Прихильник

антиакадемічних

традицій,

Дж. Раскін

визнавав

найбільшою заслугою прерафаелітів їх розрив з естетичними нормами
Дж. Рейнольдса. У картинах членів прерафаелітського братства Дж. Раскін
бачив найповніше втілення проголошеного ним принципу «вірності природі»
як найвищої цінності мистецтва. Виступаючи проти встановлених канонів
краси, проти облагороджування природи, прерафаеліти прагнули уникати
всього традиційно-академічного і зображати реальний світ таким, яким він є.
На захист молодих художників критик писав, що вони «зовсім не хочуть
наслідувати давньому мистецтву <...> Вони прагнуть повернутися до ранніх
епох тільки заради одного – щоб зображати те, що вони бачать, або те, що є
реальним фактом, в сценах, які вони малюють» [цит. за: 173, с. 41]. Знавець
стародавнього живопису, Дж. Раскін уважав, що мистецтво Гоццолі, Гіберті,
Чімабуе, Мазаччо та інших кумирів прерафаелітів було «тільки мовою, що
передавала знання певних фактів» [цит. за: 8, с. 282]. Порівнюючи творчість
прерафаелітів і італійських художників, вчений наполягав на несхожості їх
стильових манер: відмітними рисами перших були майстерність і знання
1

У 1851 р., коли було написано есе «Прерафаелізм», тридцятидворічний Дж. Раскін був уже автором
широко відомих книг про мистецтво – «Сучасні художники» в сьоми томах, «Сім ламп архітектури»,
«Камені Венеції».
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художніх

ефектів,

других

–

витонченість

малюнка

і

композиції.

Узагальнюючи свою думку, Дж. Раскін стверджував, що у випадку з
прерафаелітами
образотворчих

слід

говорити

прийомів

не

старого

про

запозичення

мистецтва,

але

ними

про

окремих

відродження

конкретного естетичного принципу – принципу «правди природи».
Згодом

мистецтвознавець

неодноразово

звертався

до

творчості

прерафаелітів1. Він високо відзивався про їхнє мистецтво і стверджував, що
«з часів Альбрехта Дюрера не існує більш серйозного і досконалого
живопису»

[цит. за: 173, с. 41].

Саме

Дж. Раскін

дав

визначення

прерафаелізму як художнього напрямку і тим самим забезпечив йому
прихильне ставлення критики і широке громадське визнання.
З 1853 р. починається новий етап в історії прерафаелізма, пов’язаний з
іменами Д. Г. Россетті, В. Морріса та Едварда Берн-Джонса. На відміну від
раннього, «натуралістичного» періоду, подальша діяльність прерафаелітів
демонструє прихильність до естетичних принципів У. Пейтера, який
проповідував ідеї «мистецтва для мистецтва».
На відміну від поборника «правдивого» мистецтва Дж. Раскіна, глава
англійського естетичного руху проголошував єдиним критерієм мистецтва
красу і вважав, що художник не повинен займатися пошуком її універсальної
формули, оскільки «краса, як майже весь чуттєвий досвід, є щось відносне; її
визначення тим менше має сенс і інтерес, чим воно дальше від реальності»
[123, с. 27]. На думку У. Пейтера, єдиний принцип, яким слід керуватися в
художній творчості – це бути вірним своєму власному баченню. Відповідно,
до твору мистецтва не можна підходити з позицій оцінки його фактологічної
вірності натурі, бо, згідно з центральною ідеєю естетичної концепції «l’art
pour l’art», основна функція мистецтва – дарувати насолоду.

1

Крім есе «Прерафаелізм», творчості прерафаелітського братства було присвячено статтю «Прерафаелізм в
Ліверпулі», есе «Загальні міркування про шотландських прерафаелітів», лекцію «Мистецтво Англії».
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Розвиваючись в загальному руслі англійського естетизму – «першої
форми духовного бунту Європи проти всіх моральних установлень
буржуазного

століття»

[104, с. 385]

–

пізня

творчість

прерафаелітів

поступово перейнялася панестетичними настроями. Культ краси, оспівування
пристрастей, потяг до еротизму і відкритих чуттєвих образів визначили стиль
письма представників «естетичної школи живопису». Водночас багато
прерафаелітів залишалися вірними своїм художнім ідеалам і продовжували
дотримуватися норм класичного мистецтва та відроджувати традиції старих
майстрів. Знову спалахнений під впливом археологічних відкриттів
Генріха Шлімана повсюдний інтерес до античності спрямував художників до
культурних правитоків європейської цивілізації. Цього разу об’єктом
найпильнішої уваги виявилося не стільки героїчне минуле великих еллінів,
скільки повсякденне життя античного суспільства. Широке використання
зразків суто давньогрецької культури стало імпульсом для виникнення стилю
«неогрек»,

визнаними

майстрами

якого

вважаються

прерафаеліти

Лоуренс Альма-Тадема, Джон Вільям Годвард, Фредерік Лейтон, Едвард
Джон Пойнтер.
У німецькому образотворчому мистецтві другої половини XIX ст. з
принципами неокласицизму тісно змикалися основні теоретичні положення і
художня практика представників неоідеалізму – філософа мистецтва Конрада
Фідлера і учасників «Римського гуртка»1 живописця Ганса фон Маре (Hans
von Marées) і скульптора Адольфа Гільдебранда (Adolf Hildebrand). Подібно
до прерафаелітів, «німецькі римляни» відкидали епігонське наслідування
академічному живопису і мріяли про відродження класичного мистецтва
Високого Ренесансу, яке в їхньому розумінні поставало «піднесено
абстрактним, статичним, позачасовим, зверненим не до мас, а до вічності»
[150, с. 59].
1

«Римський гурток» (нім. «Romische Kreis»), також «німецькі римляни» – творча співдружність німецьких
художників, що працювали в 1860 – 1870-х роках у Римі.
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Причину занепаду сучасного їм мистецтва неоідеалісти вбачали в
проникненні до нього сторонніх методів і проблематики. Так, К. Фідлер
уважав, що мистецтво здатне віднайти себе, лише коли воно звільняється від
усього актуального, логічно обґрунтованого, пов’язаного із завданнями
реального практичного життя. Істинним філософу уявлялось тільки таке
мистецтво, яке, подібно до світу платонівських ідей, не відтворює природу
або, тим більше, ідеалізує її, але творить саму дійсність, оскільки «мистецтво
– це не довільне збагачення життя, що не доважок до неї, а необхідний
розвиток самого образу світу» [193, с. 250]. Проте, на відміну від
платонівської, фідлерівська реальність виявляється не світом ідей, а царством
форм, «в яких вона сприймається нашими почуттями і нашим духом, нашою
інтуїцією і нашою свідомістю» [193, с. 218].
Стверджуючи право художника на створювання дійсності, естетик
визнавав за необхідної умови здійснення цієї мети наявність у творця
візуальної художньої інтуїції, особливої здатності бачити в реальних речах їх
граничний стан, їх абсолютний прообраз, ідеальну первоформу. «Художник,
– пише К. Фідлер, – піднімається від абстракції до абстракції. І чим вище
духовні форми, до яких піднімається чуттєвий матеріал, тим більше
піднімається художник над заплутаністю, невизначеністю, мінливістю
споглядання до ясної, визначеної, тривалої дійсності» [193, с. 90]. Світом
фідлерівської «тривалої дійсності», за спостереженням Антоніо Банфі, автора
нарису «“Афоризми про мистецтво” К. Фідлера», є світ художньої традиції,
але, як підкреслює дослідник, «не традиції художньої культури, а широкої і
різноманітної розробки виразної інтуїції, що має справу з конкретністю
матеріалу, визначеністю формальних схем та змісту зображуваних образів, із
силою їх впливу на людей» [18, с. 248]. Розглядаючи мистецтво як
формотворчий процес, завдяки якому досягається панування впорядкованості
над «хаосом дійсності», К. Фідлер намагався виявити конструктивний

91

принцип самої натури, якій властива не тільки певна потенційність форм, але
й внутрішня концептуальна закономірність, що розкривається художнику.1
Неоідеалістське прагнення до всеосяжного порядку через прозріння
абсолютних форм і подальше виявлення архітектонічної єдності всього
сущого дозволяє провести паралель із піфагореїзмом, де число як єдиний
структурний принцип мало «об’єднати всі можливі предмети <...> і показати
їх як взаємопов’язані прояви одного основного закону» [52, с. 17], адже,
згідно з піфагорійським вченням, «все відбувається <...> у відповідності до
числа, бо в числі – первинна впорядкованість (курсив мій. – М. Р.), через
причастя до якої і в предметах, що можуть обчислюватися, послідовно
упорядковуються перше і друге і т. д.» [цит. за: 151, с. 42].
Спільність між естетичною концепцією К. Фідлера і конкретною
художньою практикою показав А. Гільдебранд у книжці «Проблема форми в
образотворчому мистецтві». Скульптор приходить до висновку, що головна
мета митця полягає в архітектонічній досконалості художнього твору. Саме
архітектоника, за його думкою, є тим, «що створює з художнього
дослідження природи вищий художній твір» [53, с. 4]. А. Гільдебранд
відмічає пріоритет архітектоніки над наслідуванням в мистецтві минулого і
вважає причиною цього притаманне творчій діяльності загальне художнє
почуття, бо «інстинктивна потреба створити зі шматків пережитого нами
деяке ціле для нашого уявлення творить і розпоряджається відносинами
безпосередньо із себе» [53, с. 4]. М. Бахтін, коментуючи «архітектонічний»
підхід А. Гільдебранда, говорить про корінний переворот в розумінні та
1

Заслуговує на увагу те, що подібну теорію, тільки в сфері музичного мистецтва, в ХХ ст. висунув
неокласик П. Гіндеміт. Як і К. Фідлер, він був переконаний в тому, що виникнення у композитора яскравих
музичних ідей, а також подальше їх утілення в геніальний твір відбувається через особливе музичне
прозріння, так зване «музичне бачення». Здатність миттєвого охоплення цілісного музичного задуму в його
основних рисах є, згідно з думкою П. Гіндеміта, ознакою композиторського генія. «Якщо ми не в змозі в
одному спалаху побачити композицію в її абсолютній цілісності <...> ми не справжні творці, – вважає
П. Гіндеміт. – Людина з пересічним талантом також може мати видіння, але замість того, щоб бачити їх в
яскравому спалаху блискавки, він схоплює лише темні контури, для відповідного заповнення яких він не
володіє даром передбачення <...> Одна з характерних особливостей творчого генія полягає, мабуть, в
здатності зберегти гостроту першого бачення до моменту втілення його в закінчену п’єсу»
[цит. за: 170, с. 179].
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оцінці ролі технічних засобів і прийомів в образотворчому мистецтві:
«Засоби зображення, “прийоми” не зображують якусь позахудожню цінність
заради неї самої, а перш за все будують художній твір як замкнуте в собі
ціле, а саме зображуване явище вони роблять конструктивним моментом цієї
побудови» [106, с. 227].
Проголошення А. Гільдебрандом вищості конструктивної функції над
функцією наслідувальною спричинило відродження античного погляду на
художню техніку. Відтепер техніка сприймається не як допоміжний засіб,
спрямований на здійснення конкретного художнього завдання, а як
«насправді творча діяльність, якій співзвучно відповідає об’єктивна умова
самої творчості – художній матеріал» [18, с. 250]. Таким чином, засоби
виразності визначають сам предмет зображення, який в даному випадку
сприймається з позиції його конструктивної доцільності в замкнутому
просторі

художнього

твору.

Нівелюється

роз’єднання

техніки

як

допоміжного засобу і творчого задуму як вищої художньої мети. У зв’язку з
цим неоідеалістську інтерпретацію техніки як високого мистецтва доречно
назвати неокласичною, оскільки в класичному античному розумінні поняття
«техніка» і «мистецтво» не розділялися1. Терміном «мистецтво» в античному
світі позначали «і чисто практичні ремесла, <...> і власне те, що
новоєвропейська

естетика

віднесла

до

мистецтва,

тобто

“витончені

мистецтва”» [32, с. 209].
В результаті проведеного огляду творчих і естетичних устремлінь
поетів Парнаської і Романської шкіл, а також художників прерафаелітського і
неоідеалістського рухів, виявляється низка спільних для даних творчих
об’єднань ознак, таких як раціоналістичність, ясність і чіткість художнього
мислення, витонченість форми, емоційна стриманість, прагнення до простоти
і порядку, звернення до античних образів і сюжетів.

1

Техне (від давньогрец. τεχνε [tесhnе]) – мистецтво, майстерність, уміння.
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У ХХ ст. неокласичні тенденції проявилися в течіях «нової речевості»,
«метафізичного живопису» і якоюсь мірою – у творчості групи «Новеченто».
Художня течія «нової речевості» («Neue Sachlichkeit») виникла в
Німеччині наприкінці першої світової війни як реакція на експресіонізм. Рух
вперше офіційно заявив про себе в 1925 р. на виставці «Нова речевість.
Німецьке мистецтво після експресіонізму» в Кунстгалле (Мангейм), що була
організована директором галереї, німецьким мистецтвознавцем Густавом
Фрідріхом Гартляубом (Gustav Friedrich Hartlaub), який і запровадив термін
«Neue Sachlichkeit». На виставці було представлено сто двадцять чотири
твори тридцяти двох художників. Учасники виставки не були формально
об’єднані в групу, не мали спеціальної програми і працювали в різних
жанрах, – спільним для них було прагнення показати «реальні речі такими,
якими вони є, без жодних ідеалізуючих або романтичних фільтрів»
[158, с. 174]. Інакше кажучи, головне для представників «нової речевості»
полягало не в зв’язках між речами і явищами, а в самій дійсності в її існуючій
формі. Польський кінознавець Є. Теплиць визначив дану позицію як
«філософію примирення зі справжнім станом речей» [152, с. 250–251].
Рух «нової речевості» не був цільним художнім напрямком. Із самого
початку в ньому намітилося два крила: праве – неокласичне (або «магічний
реалізм»1, представники – Александер Канольдт, Георг Шрімпф, Карло
Мензе), і ліве (або веризм, представники – Жорж Грос, Отто Дікс, Макс
Бекман). Перші відчували потяг до абстрактної інтерпретації класичних
зразків, другі – до соціальної критики та карикатури. До того ж ані ті, ані
інші не цікавилися «вічними» питаннями буття, – вони обмежувалися
реєстрацією фактів і, за словами Є. Теплиця, «фотографуванням дійсності»
[152, с. 251]. В даному випадку показовим є висловлювання В. Турчина про
1

«Магічний реалізм» – ще одна назва даного напрямку, запропонована в 1925 р. німецьким істориком
Францом Рохом в нарисі про образотворче мистецтво «Магічний реалізм: пост-експресіонізм» («Magic
Realism: Post-Expressionism»). Автор визначає явище «Neue Sachlichkeit» як протилежність експресіонізму і
називає його «магічним реалізмом» («Magik Realismus»).
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«нову речевість» як про мистецтво, яке «здивовано реагує, цинічно зазначає,
холодно констатує, агресивно звинувачує» [158, с. 177]. Характеризуючи
творчість найяскравіших представників цієї течії в живописі – О. Дікса,
М. Бекмана і А. Канольдта – мистецтвознавець вирізняє такі найважливіші
риси їх стилю як «холодний простір», «беззвучність форм», «цінність
деталей», «випадання з часу», «потяг до зорових знаків» [158, с. 176].
Неокласичним віянням в західноєвропейській художній культурі
1920-х років відповідали і ті процеси, які відбувалися в італійському
мистецтві. Поява неокласицизму в Італії була частково пов’язана з культом
«великого Риму», що тоді зароджувався у країні, та закликами до
відновлення слави минулого. У певному сенсі італійський неокласицизм став
«великим стилем», бо, як відомо, будь-яка тоталітарна держава (якою і була
Італія в 1920 – 30-ті роки) завжди відчуває потяг до класичних принципів у
мистецтві, які втілюють ідеї раціональності, єдності і порядку.
У 1916 р. ідея неокласицизму була висунута засновником мистецького
руху «метафізичного живопису» («Pittura metafisica») Джорджо де Кіріко,
навколо якого об’єдналися такі художники як Карло Карра, Альберто
Савініо, Філіппо де Пізіс та Джорджо Моранді. Девізом цього напрямку було
«назад до майстерності», «заклик до порядку». Зокрема, Дж. де Кіріко
стверджував, що «метафізичний живопис <...> видається саме тим явищем,
яке чистотою своїх фарб і ретельністю їх накладення здатне протистояти
проявам неясності і розпливчастості в живописі» [цит. за: 35, с. 39]. В даному
випадку як зразок для наслідування було обрано італійське кватроченто.
Водночас

важливо підкреслити, що художні принципи італійського

мистецтва XIV – XV ст. відбиваються в творчості цих художників досить
своєрідно. В одній з теоретичних робіт А. Савініо, яку було опубліковано в
журналі «Пластичні цінності» («Valori Plastici»), було сформульовано два
основні

принципи

метафізичної

поетики:

«примарність»

і

«іронія».

Характерними рисами полотен учасників «метафізичного живопису» стали
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спотворена перспектива, неприродне освітлення та химерний світ образів.
Зображуючи цілком реальні предмети, художники навмисно поміщали їх в
чужий для них контекст і тим самим створювали ефект «найбезнадійнішої
туги і якогось виморочного світу, сучасної пустелі, зануреної в атмосферу
містики і невблаганної долі» [100, с. 249].
Неокласична

лінія

«метафізичного

живопису»

отримала

своє

формальне продовження в мистецтві художників групи «Новеченто»
(«Novecento»).
Термін «Новеченто» виник у зв’язку з діяльністю міланської художньої
групи «Новеченто італьяно», що склалася на початку 1920-х років. Кілька
художників – Леонардо Дудревілль (Leonardo Dudreville), Убальдо Опп
(Ubaldo Oppi), П’єтро Маруссіг (Pietro Marussig), Акілле Фуні (Achille Funi) –
виступили з досить розпливчастою мистецькою програмою «бути італійцями,
традиціоналістами, сучасними» [цит. за: 76, с. 475]. Йшлося, таким чином, не
стільки про стилістичну або образну єдність, скільки про протистояння
деяким новим течіям (наприклад, футуризму чи кубізму). Така позиція
виявилася привабливою для багатьох діячів культури, і зрештою з програми
порівняно невеликої художньої групи ця формула переросла у вираження
певної системи художнього мислення, яка протягом майже двох десятиліть
була провідною в італійській культурі.
Перша виставка групи відбулася в 1923 р., а в 1924 р. художники брали
участь у міжнародній виставці у Венеції. Там ідеологом групи виступила
Маргеріта Сарфатті1, яка сформулювала основні програмні принципи цієї
течії:

«Ясність

розкладання,

форми

нічого

і

стриманість

ексцентричного,

концепцій,
зростаюче

ніякого

хімічного

виключення

всього

довільного і темного» [цит. за: 100, с. 254]. Очевидно, що вже в цей час
«Новеченто» потрапило в поле зору фашизму, оскільки незабаром воно
1

М. Сарфатті – найближча сподвижниця Муссоліні, редактор фашистської газети «Popolo d`Italia» і
засновниця офіційного теоретичного журналу фашистської партії, автор біографії Муссоліні «Dux». Її перу
належить чимало статей про мистецтво, а також «Історія сучасного живопису».
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почало

користуватися

його

абсолютною

підтримкою

і

поступово

перетворюватися в офіційне об’єднання художників, яких режим так чи
інакше хотів привернути на свій бік. У 1927 р. в черговій виставці
«Новеченто італьяно» взяли участь понад сто художників і скульпторів,
багато з яких не мали нічого спільного з принциповою програмою
новечентізму. Фактично до кінця 1930-х років «Новеченто» залишалося
найбільшим мистецьким об’єднанням, яке охопило майже всіх італійських
художників.
«Новеченто італьяно» ніколи не мало досить чіткої мистецької
програми. В цілому вона зводилася до вельми суперечливого компромісу між
традиціоналізмом

і

деякими

Найхарактерніші

роботи

формальними

новочентістів

елементами
відрізнялися

модернізму.
механічною

модернізацією форм академічного мистецтва з постійним посиланням на
старі традиції. Звертаючись до мистецтва минулого, учасники руху шукали ті
приклади і зразки, які, за висловом М. Лівшиця, «могли бути символічно
витлумачені як вираження твердості і порядку» [100, с. 264–265]. Ставши
провідниками профашистських ідей, новечентісти вбачали в своїх картинах
відродження колишньої величі мистецтва Римської імперії.
Подібною печаткою був відзначений і неокласицизм в італійській
архітектурі. Відродження прийомів давньоримського зодчества розглядалося
як одна з найдієвіших форм в пропаганді фашистської ідеології. У 1930-ті
роки по всій країні споруджувалися різні офіційні будівлі (пошти, вокзали
тощо), розроблялися численні проекти перепланування районів Рима, Мілана
та інших міст країни. В цій роботі архітектори виконували те саме завдання,
що й багато художників «Новеченто»: прославляння великої Імперії,
пропаганда сили і могутності держави. В результаті на початок 1930-х років
склався певний стереотип архітектурної споруди: підкреслено масивна
конструкція

з

незначними

членуваннями,

в

якій

монументальність

97

замінюється гнітючою грандіозністю гіпертрофованих архітектурних форм –
колон, фронтонів тощо.
Висновки

першого

розділу.

Формування

перших

класицистських тенденцій пов’язано з рецепцією давньогрецької культури в
суспільстві

Стародавнього

Риму.

Завдяки

величезному

впливу

давньогрецької культури однією з основних рис римського мистецтва стало
свідоме орієнтування на мистецтво минулого як на зразок для наслідування.
Оскільки згодом, через основоположне значення в розвитку Західної Європи
латинської мови, християнської церкви та інших суспільних інститутів і
принципів, що зародилися в Стародавньому Римі, культура Стародавньої
Греції

сприймалася

«класицистичність»

крізь
як

призму

наслідування

її

давньоримської

класичному

стає

рецепції,

невід’ємною

складовою самої «класичності».
Незважаючи на падіння Римської імперії та занепад античної культури,
окремі її елементи вибірково інтегрувалися в нову християнську культуру
середньовічної Європи. Найбільш послідовного характеру цей процес набув в
епоху так званого Каролінгського Ренесансу, який за низкою ознак можна
вважати передвісником Італійського Відродження XIV – XVI ст. Саме за
його доби античність уперше було осмислено як самостійну культурну
епоху, яка залишила найціннішу художню спадщину. Сутність мистецтва
відтепер визначалася відродженою античною формулою «мистецтво є
наслідування природі», де останню розуміли не в натуралістичному, а в
ідеальному сенсі. Трактування мімезису як наслідування природі, що
уявлялась досконалою, мало передумовою активне пізнавальне ставлення
творця до природи, відбір та узагальнення виключно прекрасних її рис.
На початок Нового часу назріла потреба у появі поняття, що
об’єднувало б ідею зразковості з ореолом античності, в якій щодалі більше
вбачали Золотий вік людської культури. Таким стало поняття «класичного»
(лат. «classicus» і різні похідні від нього в сучасних мовах), що поширилось
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протягом XVI ст. майже по всій Західній Європі і означало посилання на
вибране коло авторів, віддалених у часі, які могли бути прикладом для
наслідування. Насамперед цей термін застосовувався до античних авторів.
За доби французького класицизму культ греко-римської класики
набуває зразково-нормативного характеру. Філософською основою естетики
класицизму був раціоналізм, що отримав своє найбільш повне і яскраве
втілення у вченні Р. Декарта про розум як про головне джерело пізнання і
мірило всіх речей. Картезіанський ідеал ясного та чіткого мислення
перекликався

з ідеями

порядку, закінченості

і зв’язності в теорії

літературного класицизму (П. Корнель, Ж. Расін, Н. Буало) і в принципах,
якими керувалися представники французького класицизму в живописі
(Н. Пуссен). Класицисти розуміли прекрасне як прояв загальної гармонії
світу, котра відкривається через якусь одвічно властиву людині ідею. Вічний,
незмінний,

непідвладний

людині

ідеал

прекрасного

протиставлявся

швидкоплинності і суєтності життя подібно до того, як в самій людині її
розум протиставлявся стихійній емоційності. Уособленням такого ідеалу в
мистецтві була античність, а сам античний принцип «наслідування природі»
виявлявся підпорядкованим принципу «наслідування античності» – останній
ставав свого роду кориґувальною призмою, крізь яку класицисти дивилися на
природу.
Наступний етап в історії відбиття класичної традиції у художньому
житті

пов’язаний

з

виникненням

неокласичних

тенденцій

в

західноєвропейській культурі другої половини XIX ст., коли до класичних
витоків звернулися митці з різних галузей мистецтва (поети «парнаської» і
«романської» шкіл, представники художніх об’єднань прерафаелітів і
неоідеалістів). Ці історизуючі течії виникли і розвивалися як реакція на
домінуючі художні напрями відповідних епох і країн: академічний в
німецькому

та

англійському

живописі,

романтичний

у

французькій

літературі. У наступному столітті ці тенденції оформилися в самостійну
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художню

течію

неокласицизму,

яка

зайняла

провідні

позиції

в

західноєвропейському мистецтві першої третини ХХ ст.
Як значний стильовий напрям, неокласицизм проявився в мистецтві
багатьох західноєвропейських країн. Своєрідність кожного з варіантів
зумовлювалась тісними зв’язками з національними культурними традиціями.
Загальною праосновою різних версій неокласицизму була античність –
метафізичний і метаісторичний простір, в якому, на думку Ю. Коржа,
втілився «пафос одночасності різночасових етапів, діалог культурних епох,
традицій і стилів» [88, с. 84].
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РОЗДІЛ 2
МУЗИЧНИЙ НЕОКЛАСИЦИЗМ ЯК ПРОЯВ КЛАСИЧНОГО
В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

2.1 Витоки музичного неокласицизму
Розглядаючи

неокласицизм

як

художній

феномен

у

контексті

музичного мистецтва Західної Європи, ще раз підкреслимо, що, на відміну
від літературних класицизмів або класицизмів в образотворчому мистецтві, у
класицизмах

музичних

(зокрема

і

в

неокласицизмі

ХХ ст.)

ідея

безпосереднього звернення до античних зразків не могла здійснюватися – і не
тільки тому, що до Нового часу про них дійшли лише вкрай мізерні
відомості: як пише Л. Кириліна, «якби навіть антична музика вціліла в
достатній повноті, наслідувати її мові, формам, стилістиці було б
неможливо» [85, с. 14].
Проте саме спроба наслідування давньогрецькій драмі представниками
флорентійської «Камерати» спричинила один з найзначніших поворотних
моментів в історії музики – виникнення наприкінці XVI ст., на гребені
ренесансного зацікавлення античною традицією, синтетичного жанру опери.
Показовим для пізнього Ренесансу, хоча і менш вдалим досвідом
впровадження характерних для тієї доби уявлень про античне музикування в
тогочасне мистецтво, була також «музика, розмірена в античній манері»
(musique mesurée à l’antique) – дітище французького поета, члена об’єднання
«Плеяда», названого так за аналогією з групою олександрійських поетів
ІІІ ст.,

Жана

квантитативної

Антуана
ритміки

де

Баїфа.

(тобто

Відштовхуючись

упорядкованого

від

принципів

розподілу

складових

тривалостей і відповідних їм тривалостей музичних), він прагнув, за
прикладом стародавніх греків, об’єднати на основі античних метрів поезію і
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музику з рухами і жестами танцюристів. Хоча існування створеного ним під
заступництвом Карла IX гуртка «Академія Поезії і Музики» – першої
французької академії – було зовсім недовгим, а діяльність її була таємною і
відкритою

лише

для

небагатьох

залучених

Ж. А. де Баїфом

до

посвячених,
співпраці

музичні

експерименти

композиторів,

насамперед

Клода Ле Жена, вплинули на вокальну і танцювальну придворну музику
класицистичної Франції XVII ст., на речитативний стиль у французькій опері
і духовній музиці. До числа породжених ренесансним захопленням
античністю «плідних помилок в музичній сфері» Л. Кириліна відносить
також виведені Нікола Вічентіно в трактаті «Антична музика, зведена до
сучасної практики» (1555 р.) формули «грецьких тетрахордів», які «широко
застосовувалися у “хроматичному” мадригалі та інструментальних творах
різних авторів, від Л. Маренціо і К. Джезуальдо до Дж. Фрескобальді»1
[85, с. 15].
Протягом XVII – XVIII ст. опосередкований вплив класичної традиції
на музичне мистецтво виявляється в цілому ряді явищ. Це античні сюжети в
оперних лібрето, а також уподібнення музики ораторському мистецтву і,
відповідно, творення музики згідно із законами класичної риторики (musica
poetica). Позиції Жан-Філіппа Рамо і Жан-Жака Руссо в знаменитій дискусії
середини XVIII ст. про пріоритет в музиці гармонії або мелодії також
ґрунтуються на ідеях, що йдуть від античних уявлень про музичне
мистецтво.

У

своєму

вченні

про

гармонію

Ж.-Ф. Рамо

на

основі

раціоналістичних методів пізнання Р. Декарта та піфагорейських уявлень про
числові

співвідношення

інтервалів

вибудовує

струнку

теорію,

що

залишається базою музичної освіти аж до сьогодення. Позиція Ж.-Ж. Руссо
ґрунтується на арістотелівській теорії наслідування. Закони гармонії не
1

М. Григор’єва у статті «Античні ідеї в музиці італійського Ренесансу» відзначає зв’язок між
використанням хроматики і втіленням античних образів у мадригалі «Calami sonum ferentes»
Чіпріано де Роре і мотеті «Пророцтва сивіл» Орландо ді Лассо, творчість якого, однак, не відрізнялася
«радикальними новаціями в галузі гармонії» [60].
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можуть виконувати наслідувальну функцію, необхідну для того, щоб музика
могла вважатися мистецтвом. Для виразності потрібна мелодія, «що наслідує
звучанню мов і зворотам, які існують у кожній говірці для відображування
певних рухів душі» [113, с. 430].
Рецепція класичної традиції в музичній теорії і практиці, чи то вона
проявлялася у вигляді «плідних помилок» (розмірена музика Ж. А. де Баїфа і
К. Ле Жена,

хроматика

італійських

мадригалів,

dramma

per

musica

флорентійської камерати), чи то як основа музично-естетичних поглядів
(музична риторика, теорія афектів), відіграла значну роль у становленні під
кінець класицистичного XVIII ст. класичних уявлень про найважливіші
складові музичного мистецтва – мелодію, гармонію і форму, що визначали
класичний стиль у музиці, або, як його ще називають, стиль «віденського
класицизму». Проте усвідомлення цих уявлень як класичних було, як і
належить усякій класиці, ретроспективним. Воно прийшло з романтизмом –
першою, на відміну від бароко і класицизму, великою музичною епохою, яка
самоусвідомлювала себе.
Як

указує

Л. Кириліна,

«в

музичних

словниках

і

трактатах

XVIII століття терміни “класицизм” і “класичний” <...> не зустрічаються»
[85, с. 10]. На початку XIX ст. в музично-критичному середовищі поступово
став складатися канон зразкових майстрів, до якого входили Георг Фрідріх
Гендель, Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт і Людвіг ван Бетховен. І
лише в 1836 р., як зазначає Р. Тарускін, «класичний період отримав своє
офіційне хрещення від лейпцизького критика Йоганна Готтліба Вендта»
[225, с. 286].
Однією з відмітних рис романтичного руху в мистецтві був історизм.
Як стверджує Н. Берковський, романтики «були наділені особливо живим
ставленням до історичного минулого – і нещодавнього, і до дуже давнього»
[25, с. 63]. Початок XIX ст., завдяки розвитку нотодрукування та гастрольної
діяльності

музикантів-віртуозів,

ознаменувався

небаченою

раніше
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доступністю музичного мистецтва, його розповсюдженням і популяризацією
серед широких верств населення. Докорінно змінювалося ставлення до
музики, написаної раніше. Тривалість існування музики у виконавській
практиці XVII – XVIII ст. була значно меншою порівняно з XIX ст. і тим
більше з XX ст.: по суті, все, що становило за передромантичної доби основу
професійних та аматорських форм музикування, було виключно «сучасною
музикою», а саме поняття класичного репертуару було в принципі відсутнє.
Із приходом романтизму ситуація кардинально змінилася: в будь-яку
концертну програму поряд з творами тогочасних авторів обов’язково
включалися твори старих майстрів. Завдяки цьому зацікавлення музичною
спадщиною минулого постійно зростало, а творчість низки найзначніших
композиторів того періоду переживала своє друге народження. Відродженню
старовинної музики також сприяв стрімкий розвиток музикознавчих наук,
зокрема,

історичного

музикознавства,

яке,

разом

із

композицією

і

виконавством, посіло чільне місце в західноєвропейській музичній культурі
XIX ст.
Так, у 1820 – 30-ті роки, поряд з відродженням (після виконання в
1829 р. Ф. Мендельсоном «Страстей за Матвієм») інтересу до творчості
Й. С. Баха, проявляється зацікавленість хоровою культурою Італії XVI ст.
(монографія Дж. Баїні про Палестріну), а також франко-фламандськими
поліфонічними

школами.

1850 – 60-ті

роки

ознаменувалися

появою

фундаментальних праць про життя і творчість ряду найвидатніших
композиторів XVII – XVIII ст. (О. Яна про В. А. Моцарта, К. Ф. Крізандера
про Г. Ф. Генделя, Ф. Шпітти про Й. С. Баха, А. Б. Маркса і А. В. Тайєра про
Л. ван Бетховена

тощо),

а

також

різноманітних

досліджень

мистецтвознавчого характеру (роботи А. В. Амброса, Ф.-Ж. Фетіса). На
рубежі XIX – XX ст. зусиллями вчених-музикантів було розкрито невідомі
для музичного світу пласти світської і церковної музики Середньовіччя,
знайдено і опубліковано забуті твори Палестріни, Орландо ді Лассо,
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Джезуальдо, Джованні і Андреа Габріелі, Філіппа де Вітрі, Окегема та
багатьох

інших

майстрів

добахівської

доби.

Дослідницькі

праці

музикознавців значною мірою сприяли привертанню уваги музичного світу, і
насамперед композиторів, до старовинних поліфонічних форм. Наприкінці
XIX ст. з’являються спеціальні центри з вивчення старого мистецтва
(паризька Schola cantorum), організовуються всілякі фестивалі, присвячені
творчості великих майстрів минулого, виникають цілі ансамблі, що
спеціалізуються в галузі виконання старовинної музики та практикують
автентичну манеру гри. У науковий, а згодом і в практичний виконавський
обіг увіходять англійські верджіналісти, мадригалісти, франко-фламандські
поліфоністи,

італійський

інструменталізм

XVII ст.,

творчість

Дітріха

Букстехуде, Генріха Шютца та інших майстрів добахівських часів аж до
мистецтва Ars Nova.
Культивування

«класичного»

мистецтва

старих

майстрів,

що

відбувалося одночасно з розвитком мистецтва романтичного, було знаковим
явищем у музичній культурі Західної Європи XIX ст. Найважливішим
фактором, який сприяв формуванню ідеї «класичної» музики, стало
виникнення в першій половині XIX ст. спеціальних вищих музичних
навчальних закладів (консерваторій), що викликало дидактичну потребу в
академізації та стандартизації музичної освіти на основі досягнень музичного
минулого. Саме за тих часів з’являються перші підручники гармонії,
призначені для колективного викладання в «класах» теорії музики та
композиції (Ш. С. Катель), виникає вчення про музичну форму (А. Б. Маркс).
Стильовою практичною основою навчальних посібників, що призначалися
для викладання в консерваторіях, став названий «класичним» канон,
відображений у творах віденського класицизму. Часова і естетична кореляція
цього музичного канону із загальною естетико-філософською спрямованістю
просвітницького, раціоналістичного та класицистичного XVIII ст. ще більше
посилювала його ідеалізацію як «золотого» класичного віку музики.
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Основним мотивом романтичного руху в європейському мистецтві
першої

половини

XIX ст.

–

епохи

культивування

особистісного

висловлювання художника, суб’єктивізму і трансцендентальності, епохи
«самоспоглядання духу» (Ф. Шеллінг) – було, як вважає С. Тишко,
«затвердження і очищення традиційних цінностей: починаючи з античного
ідеалу краси до моральних чеснот християнства» [159, с. 88]. І хоча
усвідомлення цих цінностей супроводжував непереборний сумнів у їх
принциповій досяжності і осяжності, уявляння про ідеал становило головну
спільність класицизму й романтизму – ідеал, «якого класики ніколи не
досягають, а романтики ніколи не знаходять» [159, с. 91]. Таким чином,
романтизм, пориваючи з класицизмом, тим самим і визначає його,
закладаючи водночас, за словами Ю. Кудряшова, «всі необхідні передумови
для музичної неокласики ХХ століття» [91, с. 298].
Паралельно з підвищенням зацікавлення музичною давниною в
науковому, педагогічному та виконавському середовищі, композиториромантики також почали безпосередньо звертатися до музичних традицій,
жанрів

та

форм

мистецтва

минулого.

Як

зазначає

А. Кудряшов,

«зачарованість красою музики заново відкритого минулого у всій його
своєрідності

спричинила

<...>

спробу

відродження

Ф. Мендельсоном

“бахівського” барокового циклу “прелюдія – фуга” (Шість прелюдій і фуг
для фортепіано ор. 35, 1837), створення Р. Шуманом у 1840 – 1850-х роках
контрапунктичних творів з явними слідами бахівської стилістики (Шість фуг
на тему BACH для органу або педального фортепіано, 1845) <…> У тому ж
стилістичному напрямку після 1850 р. еволюціонував Ф. Ліст (фортепіанні
Варіації на тему Баха з використанням теми з I частини бахівської кантати
BWV 12 “Weinen, klagen, sorgen, zagen” і теми з Crucifixus, із заключним
проведенням хоралу “Was Gott tut, das ist Wohlgetan”, 1862; органні твори:
Прелюдія і фуга на тему BACH, 1855; Меса, 1879; Реквієм, 1883)»
[91, с. 298]. У цьому контексті слід також згадати Й. Брамса, прямого
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продовжувача бетховенських традицій, С. Франка, що поєднав у своїх творах
романтичну мелодію, фактуру та гармонію з бароковими жанрами,
поліфонічними формами та інтонаційними зворотами, і М. Регера, який
послідовно звертався до формотворчих принципів старовинної музики,
насамперед до спадщини Й. С. Баха.
Висока

організованість

музики

Й. Брамса,

відмова

від

зайвої,

необґрунтованої емоційності, строгість мислення і звукового оформлення
спонукували

деяких

дослідників

бачити

у

цьому

композиторі

безпосереднього попередника неокласицизму. Зокрема, К. Царьова називає
його першим в музиці неокласиком і вважає, що «саме з Брамса починається
настільки характерна вже для ХХ століття тенденція до свідомої
ретроспекції» [165, с. 139]. На думку дослідниці, ця тенденція виявляється у
ставленні композитора до «цілісного обрису жанрів <…> – до збереження їх
у тому вигляді, в якому вони склалися протягом попереднього століття, і до
пошуків шляхів внутрішнього оновлення, що не зачіпає їх принципової
цілісності» [165, с. 141].
Простежуючи

подальший

розвиток

ретроспективних

тенденцій

наприкінці XIX ст., Л. Раабен указує у французькій музиці на В. д’Енді,
«блискучого поліфоніста, який оживив цілі пласти музичного середньовіччя,
форми містеріального театру», у німецькій – на М. Регера, що відроджував
«жанри мистецтва бароко – барокову сонату, барокову сюїту для окремих
інструментів, жанри прелюдій і фуг, поліфонічних варіацій» [130, с. 200].
Неокласичність творчого підходу німецького композитора виявляється не
просто у зверненні до жанрів музики минулого, але й у характерному
ставленні до її зразків. Як слушно зауважує Л. Раабен, «Регер у своїй
творчості нібито канонізує обрані ним стильові моделі. Він зберігає не тільки
барокову поліфонію в її класичному вигляді або класичну сонатність, але й
інтонаційний лад, стилістику явищ мистецтва, до яких він торкається.

107

Конструктивні нормативи стилю залишаються для нього священними»
[130, с. 200].
Таким чином, на прикладі творчості Ф. Мендельсона, Р. Шумана,
Ф. Ліста, Й. Брамса, С. Франка, М. Регера і багатьох інших, ми можемо
простежити з’явлення в період розквіту романтизму відсутнього в музичній
практиці попередніх епох феномену одночасного співіснування різних
історичних музичних стилів. Абсолютизація цінності індивідуального начала
у творчій діяльності поступово спричинювала прискорення процесу
неухильного оновлення засобів виразності і дедалі збільшувала віддаленість
музичного

минулого

від

тогочасного

(романтичного).

Як

зазначає

М. Михайлов, «чим більше відсувався в минуле період класицизму, тим
міцніше кристалізувалося у свідомості музикантів і маси любителів
ставлення до класичного мистецтва як до істотно відмінної від романтизму (і
взагалі “сучасності”) системи естетичних і стильових закономірностей»
[111, с. 193]. У постійному пошуку нового, що супроводжувався найчастіше
запереченням минулого, іноді зовсім недавнього минулого, настільки
недавнього, що воно могло ще саме претендувати на роль сучасного, багато
композиторів-романтиків

черпали

натхнення

в

ідеалізованому

ними

«класичному», створюючи тим самим ситуацію одночасного навмисного
співіснування в межах одного музичного твору різночасових стильових
компонентів.

Таку

ситуацію

усвідомлюваної

симультанної

стильової

різночасності, що виражалася в словесних та образотворчих мистецтвах
різноманітних класицистичних періодів у зверненні до античності і вперше
спостерігається в музичному мистецтві в XIX ст., ми назвемо неокласичною.
Її поява зумовила виникнення тих, що досить важко визначаються, але, тим
не менш, цілком чітко відчуваються, тенденцій в музичному мистецтві
XIX ст.,

які

згодом

будуть

називатися

«класицизуючими» або «неокласичними».

«класицистськими»,
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Поширенню

неокласичної

ситуації

і,

відповідно,

посиленню

неокласичних тенденцій в музичному мистецтві кінця XIX – початку ХХ ст.
сприяв розвиток таких, що розглядалися нами в попередньому розділі, течій
художнього життя Європи, як прерафаелізм, естетизм і неоідеалізм, а також
«звернення видатних діячів, культурних лідерів свого часу до античної
спадщини, яке відобразило відродження зацікавленості нею в широких
інтелектуальних колах саме в цю перехідну епоху» [167, с. 28]. Крім
згадуваних вище археологічних відкриттів Г. Шлімана, найважливішою, що
була пов’язана з класичною традицією, культурною подією кінця XIX ст.
стала, як зауважує Є. Чіглінцев, одна з найбільш вдалих спроб рецепції
античної спадщини – відродження Олімпійських ігор П’єром де Кубертеном,
«що стало не тільки фактом спорту, але й фактом моралі та цивілізації»
[167, с. 48].
Заслуговує на увагу також те, що зацікавленність грецькою античністю
спалахує в той час і в музиці. Цьому так само сприяли археологічні знахідки:
у 1893 р. в «Афінській скарбниці» в Дельфах було знайдено тесані
облицювальні блоки з виритованими на них гімнами богу Аполлону. Зі
спеціально написаним Габріелем Форе акомпанементом для ансамблю,
котрий складався з арфи, флейти і двох кларнетів, перший з цих гімнів
неодноразово виконувався в Європі та Америці, зокрема і на першому
Міжнародному олімпійському конгресі в червні 1895 р., що створило, за
спогадами П. де Кубертена, «“antique eurythmie” (“античну гармонію”. –
М. Р.), яка запалила міжнародне взаємодіяння, потрібне для кінцевого успіху
олімпійського руху» [цит. за: 221, с. 497].
Ще один приклад спроби відтворення звучання античної музики в те
саме десятиліття знаходимо у творчості вчителя Г. Форе К. Сен-Санса –
композитора, щодо якого, як зазначалося вище, вперше було застосовано
визначення «неокласичний». У 1893 р. К. Сен-Санс пише музику до трагедії
Софокла «Антігона», в якій раніше використовувалася романтична музика
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Ф. Мендельсона, що явно не відповідала, на думку постановників,
естетичним вимогам кінця століття. Композитор спирається на об’ємну
працю Ф. О. Геварта «Історія та теорія музики античності», що вийшла
друком незадовго перед тим у Франції. Її автор, пояснюючи значення
класичної традиції для розвитку європейської музики, пише: «західна музика
ніколи не могла позбутися античного впливу. <...> Велич античного духу в
тому, що його запліднюючий вплив відчувався за часів великих криз, які, з
періодичністю в кілька століть, змінювали обличчя мистецтва. Починаючи з
XVII століття суть усіх революцій в музичній драмі полягала у наближенні
до ідеалу античної трагедії: Пері, Глюк і навіть Вагнер є послідовниками
стародавніх» [194, с. ix]. Перераховуючи різноманітні музичні ефекти,
спрямовані на наближення до звучання музики стародавніх – хорові унісони,
використання давньогрецьких ладів, описаних Ф. О. Гевартом, еквірітмію
тексту і мелодії, цитування гімну Піндара1, оркестровку для ансамблю з
флейт, гобоїв, кларнетів, арф і струнних, що здебільшого акомпанують
голосу в унісон, – К. Сен-Санс у передмові до нотного видання «Антігони»
визначає естетичний результат, досягнути якого він прагнув і який, очевидно,
відповідав художнім запитам сучасників до музики «ідеальної» класичної
епохи: «Не варто шукати в цій музиці барвисті ефекти сучасного мистецтва;
це малюнок олівцем, в одному кольорі, вся чарівність якого полягає в його
граничній простоті» [219].
У цьому побажанні композитора чітко проглядається протиставлення
складності тогочасного мистецтва і уявної наївності реконструйованого
мистецтва давнини, наслідування якому вже не було настільки неможливим,
наскільки воно уявлялося в XVIII ст. Навпаки, ідилічна простота і свіжа
чарівність «неогрецького» стилю вписувалися в зацікавлення екзотичними і
архаїчними культурами, що охопило тогочасну Францію; і до того ж ці риси
1

Сучасні дослідники античної музики беруть під сумнів автентичність гімну Піндара, опублікованого
Атанасіусом Кірхером у 1650 р. в трактаті «Musurgia Universalis».
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усвідомлювалися як щось притаманне витокам власної цивілізації. Отже, під
впливом

загальної

культурної

атмосфери

було

накреслено

один

з

найважливіших шляхів музичного розвитку ХХ ст. – пошуки «нової
простоти». І хоча «новизна» безумовно залишається основною парадигмою
творчого розвитку, «простота», яку асоціюють з ясністю, неминуче зумовлює
«класичність» даного шляху.
Попри це, незважаючи на явну присутність неокласичної ситуації в
багатьох творах самого початку XX ст., неокласичні тенденції посідали
другорядне місце в музичному мистецтві порівняно з такими потужними
стильовими течіями, як імпресіонізм, експресіонізм, футуризм. Хоча, як
уважає Л. Раабен, «неокласицизм у Франції підготовлювався і Дебюссі, і
Равелем», а Брамс і д’Енді «несли в собі зачатки грядущого неокласицизму в
своїх художньо-естетичних устремліннях, у спрямованості музичного
мислення» [130, с. 203], для того щоб неокласицизм оформився в провідний
напрямок музичного мистецтва, яким він був у 20 – 30-ті роки ХХ ст.,
знадобилося ще кілька чинників, головним з яких стали шокуючі для всього
європейського соціуму події Першої світової війни. На це з максимальною
виразністю вказав М. Друскін: «неокласицизм ХХ століття, що охопив після
Першої світової війни багато сторін європейської художньої культури,
становить якісно абсолютно нове явище. <...> Тут важливий рубіж: світова
катастрофа, викликана війною, зі свого боку викликала соціальні бурі й
катаклізми в Європі» [64, с. 87–88].
Про ступінь хворобливості духовної, моральної і мистецької кризи, що
охопила Європу, свідчать написані у 1918 р. слова М. Бердяєва: «У цьому
вихорі можуть загинути і найбільші цінності, може не встояти людина, її
може бути розідрано на шматки. Можливе виникнення не тільки нового
мистецтва, а й загибель усякого мистецтва, всякої цінності, всякої творчості»
[24, с. 22]. Виразне відчуття дисгармонії, зрозуміння втрати закономірних,
необхідних і, здавалося б, стійких зв’язків між різними сторонами
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світовідчуття не могло не відбитися в складі художнього мислення. У
пошуках порушеної рівноваги мистецтво дедалі глибше занурюється у
внутрішній світ суб’єкта, нехай і ціною втрати його зв’язків з оточенням.
Особистість дедалі частіше відчувала себе хворобливо незахищеною в
байдужому, вируючому, ворожому світі, в мистецтві заявляла про себе тема
моральної катастрофи. Художники виробляли свої прийоми і методи
відображення дисгармонічного, художня картина світу щодалі ставала більш
суперечливою і заплутаною, множився плюралізм течій і шкіл.
Насичена протиріччями доба сприяла освоєнню нових звукових форм,
експериментуванню у всіх сферах музичного світу, від шумових спроб на
кордоні вже власне музики, від випробування дедалі новіших музичних
«діалектів»

і

всіляких

фольклорно-етнографічних

відгалужень

до

формулювання, іноді навіть дещо умоглядного, строгих законів усередині
музичної будови. Кожен з напрямків прагнув утвердити себе, а то й
спростувати всі інші. У період культурного плюралізму і переусвідомлення
багатьох властивостей художнього відображення світу неокласицизм
виступив як реакція на ту культурну ситуацію, що складалася в умовах
тотального суб’єктивізму і гіпертрофованої експресії. Ані вже традиційна
пізньоромантична надлишкова чуттєвість, ані барвистість розквітлого на
початку століття імпресіонізму, ані нахабство футуристичних експериментів,
яке жахало і зневажало прийняті естетичні норми, не могли задовольнити
культурне середовище, що прагнуло знову знайти якийсь духовний порядок і
стійкі естетичні ідеали. Композитори були одними з перших, хто це відчув.
У роки війни багато провідних європейських композиторів пишуть
твори, що стають кульмінаційним моментом прояву неокласичних тенденцій
у доробку їх авторів або передвіщають швидкий поворот до неокласицизму.
Так, у «Діалогах» І. Стравинського знаходимо описування композитором
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моменту народження «певного різновиду так званого неокласицизму»1: «Я
зіграв Польку Дягілєву і Альфредо Казеллі в міланському готелі в 1915 році і
пам’ятаю, як обидва були здивовані тим, що автор “Весни священної” міг
написати таку солодкувату п’єсу. Однак Казелла сприйняв це як натяк на
новий шлях, по якому він не забарився піти вслід…» [148, с. 154].
Очевидно, під враженням від «Трьох легких п’єс у чотири руки»,
однією з яких була вищезгадана «Полька», А. Казелла створює в 1915 р. свій
цикл для фортепіано в чотири руки, що також містить «Польку» –
«Маріонетки» («Pupazzetti») ор. 27, музичне письмо якого, за словами
дослідника італійської музики ХХ ст. С. Богоявленського, «вражає своєю
прозорістю, лаконічністю, спрощеністю гармонічної мови і прагненням до
ясної лінеарної мелодики» [27, с. 72], тобто відзначається всіма основними
рисами неокласичного стилю. Звернемо увагу, що того самого року, але
трохи раніше, А. Казелла компонує ще один цикл для фортепіано в чотири
руки – «Сторінки війни» («Pagine di guerra»), чотири музичні фільми ор. 25,
які були безпосереднім відгуком на трагічні події. Незважаючи на
картинність і натуралістичність цих п’єс, їх фактура, ритм і побудова
музичних фраз відрізняються простотою і лапідарністю, а експресивність
гармоній досягається здебільшого методом політонального накладення
досить простих акордових комплексів, що стане пізніше одним з поширених
серед неокласиків прийомів гармонічного письма.
Одним з найповніших проявів неокласичних тенденцій у творчості
М. Равеля вважається найзначніший його сольний твір для фортепіано сюїта
«Гробниця Куперена», яку було розпочато в перший і закінчено в
передостанній рік війни, і кожну з шести частин якої композитор присвятив
своїм загиблим на фронті друзям. До 1915 р. відноситься і «Sonatina ad usum
infantis» Ф. Бузоні, яка знаменує пошуки композитором нового прозорого і
1

Чітко відчутна тут і на інших сторінках «Діалогів» зневажлива інтонація композитора пояснюється тим, що
під час написання спогадів, в 50 – 60-х роках, панувало ставлення до неокласицизму як до віджилого,
ретроградного стилю.
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класичного стилю. З подоланням «душевної блокади», викликаної війною,
яку Ф. Бузоні називав «злочинною ампутацією» свого життя, дослідниця
творчості композитора А. Фікарелла пов’язує стилістичні риси «юної
класичності», що з’явилися в цьому творі, а саме: «ясне формоутворення,
повернення до тональності, яка нехай і по-новому розуміється, прозорі
фактуру і звучання, відмову від зайвої динаміки і об’єктивність вираження»
[192, c. 179].
Відмітною рисою цих поворотних творів І. Стравинського, А. Казелли
та Ф. Бузоні було апелювання до дитячого та аматорського виконання або до
світу

іграшкових

образів,

тобто

відмова

від

будь-якої

естетичної

претензійності. Пряме звернення до дітей без ідеалізації чи символічного
наповнення приваблювало композиторів можливістю створити острівець
стабільності й оптимістичності посеред брутальних потрясінь глобальної
війни. Звернемо увагу на те, що створення утилітарної, дидактичної музики,
призначеної для дітей та аматорів, стало в наступному десятилітті однією з
основних ідей неокласичного руху, особливо в Німеччині («Gebrauchmusik»
П. Гіндеміта).
Безперечно, «Гробниця Куперена» М. Равеля не призначалася для
аматорського виконання і не співвідносилася із світом дитинства1. Однак
вона відзначається іншою особливою якістю, ще важливішою для
подальшого розвитку неокласицизму. І жанрове вирішення сюїти, і багато
характерних особливостей письма, і, нарешті, сама назва твору прямо
відсилають

слухачів

до

«золотого»

століття

французької

музики.

Ретроспекція, овіяна неповторною равелівською ностальгійністю, створює на
навдивовижу тонкий аромат цього фортепіанного шедевру, який дає, на
думку

1

Л. Гаккеля,

«досконале

втілення

особистих

класицистських

Разом з тим не можна не згадати равелівський цикл для фортепіано в чотири руки «Моя матуся Гуска»
(1908 р.).
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схильностей <...>, а також загального потягу до відродження національного
барокового стилю» [44, с. 10].
Ретроспективність в тому чи іншому вигляді стає і основною рисою
неокласицизму 20 – 30-х років, яка викликає найбільшу кількість суперечок,
критичних висловлювань і пояснень. Як ми вже показували вище (див.
стор. 17), саме цю рису не сприймав Ф. Бузоні, коли він відмовився від ним
самим сформульованого виразу «Neue Klassizität», винесеного в заголовок
документу, що вважався згодом маніфестом нового музичного напрямку.
Естетична утопія Ф. Бузоні, породжена як наслідок переживання грандіозної
війни, що розхитала соціальні та культурні підвалини Європи, не отримала
свого втілення в післявоєнній європейській музиці. Звернення до творчості
минулих епох, причому, як вже неодноразово зазначалося, не обов’язково
власне до класицизму, але також і до бароко, і до ренесансу, стало на кілька
десятиліть основною творчою музичною парадигмою. Неодмінною умовою,
однак, був погляд у минуле «поверх голови» своїх безпосередніх
попередників. На відміну від Ф. Бузоні, який тонко висловив своє бажання
нової, спрямованої в майбутнє ясності і простоти вираження в обраному ним
зрештою словосполученні «Junge Klassizität», неокласицисти чітко, нехай і
провокативно, проголошували рух «назад».

2.2 Музичний неокласицизм на етапі самоусвідомлення
2.2.1 Стильові

риси

музичного

неокласицизму

20 –

3 0 - х р о к і в Х Х с т о л і т т я . «Точкою відліку», від якої традиційно
ведеться самостійне життя неокласицизму як напряму, вважається 1923-й рік
–

час

появи

«Октету

для

духових»

І. Стравинського,

твору,

схарактеризованого Аароном Коплендом як «універсальний ідеал музики,
заснований

на

класичних

формах

і

контрапунктичній

розробці»

[цит. за: 64, с. 101]. Американський композитор, присутній на прем’єрі і
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приголомшений раптовим поворотом І. Стравинського від своєрідного,
заснованого на російському фольклорі стилю, що принес йому славу, до
«мішанини з манірностей вісімнадцятого століття», пізніше зізнавався:
«ніхто не міг передбачити, що, по-перше, Стравинський буде наполегливо
продовжувати у своїй новій манері, і, по-друге, що Октету судилося
вплинути на композиторів усього світу і змусити їх привести приховану
об’єктивність сучасної музики до повної свідомості і відкрито прийняти
ідеали, форми і структури передромантичної ери» [187, с. 72].
Відтепер, подібно до романтизму на початку XIX ст., неокласицизм
самоусвідомлює себе і стає своєрідним «великим стилем» міжвоєнної доби.
Приведення до свідомості «прихованої об’єктивності», після тривалого
визрівання і розвитку неокласичних тенденцій у надрах пізньоромантичного
музичного мистецтва, зумовлювалось спровокованими або посиленими
жахливим досвідом Першої світової війни жагою до ясності та простоти,
потребою у стабільності й вітальності, розчаруванням у гуманістичних
ідеалах передвоєнного часу, які ґрунтувалися на апології особистісного,
суб’єктивного світовідчуття. У той же час, серед причин популярності руху
неокласицизму, сама назва якого стала свого роду гаслом, що визначило
розвиток музичного мистецтва на кілька десятиліть уперед (а на думку
деяких дослідників і на довший період, аж до сьогодення), укажемо також на
філософсько-культурологічну

теорію,

що

набула

в

ХХ ст.

значного

поширення, – теорію про періодичність розвитку мистецтва, про його
«історичні ритми».
Ідея про історичні (епохальні) ритми змістовно-стильової еволюції
мистецтва і музики займає центральне місце в теорії музичного змісту
А. Кудряшова. Російський вчений вказує на німецького мистецтвознавця
кінця XIX – початку ХХ ст. Генріха Вельфліна як на першого, хто «осмислив
художній

процес

європейського

мистецтва

в

типологічно

парних

протилежностях “класичного” і “акласичного”» [91, с. 38]. Зазначимо, проте,
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що в роботах Г. Вельфліна ми не знайдемо термін «акласичний». Його
вперше використовує радянський музикознавець І. Барсова в дослідженні
«Симфонії Густава Малера» для визначення художнього світовідчуття, яке,
«змінюючи свої риси, живе то під ім’ям гротеску, то визначається як
романтизм, то отримує назву маньєризму або бароко, то, вже в ХХ ст.,
іменується експресіонізмом» [21, с. 14]. Г. Вельфлін протиставляє класику і
бароко, які мистецтвознавець убачає і в мистецтві Нового часу, і в
античності, і в готичну епоху. Вчений підтверджує допущення своїх старших
колег Я. Буркгардта і Г. Г. Дегіо, що «всякий західний стиль має як свою
класичну епоху, так і свій бароко»1 [39, с. 274], і переносить їх ідею про
періодичність еволюції форм в історії архітектури на історію розвитку
образотворчого

мистецтва.

О. Соколов,

відзначаючи

проеціювання

І. Барсовою вельфлінівської опозиції понять на музичне мистецтво, пише про
вектори культури, що дозволяють «відчути особливий її “пульс” в низці
століть. XX століття, у всіх своїх численних “нео” і “пост”, підтримує цю
пульсацію» [147, с. 27].
Проте, в контексті нашого дослідження, заслуговує на увагу не сам
факт «пульсації» («циклічності», «періодичності») стилів (векторів, течій
тощо) культури, але відчуття цієї пульсації, яке є проявом властивої людині з
давнини тенденції метафоричного перенесення сприйнятої циклічності явищ
природи і свого власного існування на соціальні та культурні процеси. Саме в
роботах Г. Вельфліна, як пише О. Якімович, «цей старовинний міф набував
певної схожості з методами строгих наук – наприклад, наук про природу»
1

Близьким попередником Г. Вельфліна у ставленні до бароко як до неминучої стадії циклічного розвитку
мистецтва був Фрідріх Ніцше, який писав: «Бароковий стиль виникає щоразу в пору занепаду всякого
великого мистецтва, коли непомірно зростають вимоги до класичних засобів виразності мистецтва, це –
природна подія...» [118, с. 404]. Німецький філософ убачав у кожному виді мистецтва передкласичну,
класичну і барочну епоху і вважав, що він і його сучасники є свідками того, як «музика вступає в цю
останню епоху» [118, с. 405]. Ф. Ніцше повторює одну з основних ідей естетики Г. В. Ф. Гегеля, який
розглядав історію розвитку мистецтва як поступальний рух «особливих художніх форм» – символічної,
класичної та романтичної. Основним змістом останньої є християнство, до того ж музика, поезія і живопис є
романтичні мистецтва, «оскільки вони більш за все відповідають романтичній художній формі» [48, с. 182].
Водночас окремі мистецтва, за Гегелем, «мають і в самих собі становлення, розвиток, які у своєму
абстрактному відношенні спільні їм усім» [48, с. 8]. З ростом, розквітом і розкладанням кожного виду
мистецтва філософ пов’язує художні стилі – «суворий», «ідеальний» і «приємний».
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[178, с. 14]. Якщо стосовно ренесансу, бароко, класицизму і романтизму ідеї
Г. Вельфліна було сформульовано постфактум, на основі глибокого
формального аналізу1, то неокласицизм та інші «неостилі» ХХ ст. вже були
свого роду об’єктивізацією вельфлінівської рефлексії стильової еволюції
західноєвропейського мистецтва. Культурний вектор «повернення до
старого» зумовлювався не тільки соціальними подіями, не тільки логікою
розвитку мистецтва, а й самою рефлексією про нього, що піднялася до рівня
системного аналізу. Не випадково, що головна праця Г. Вельфліна, яка
підсумовує його внесок у мистецтвознавство, «Основні поняття історії
мистецтв» вийшла друком у 1915 р.
Найближчим до часу написання своїх праць моментом зміни циклів
Г. Вельфлін уважав очевидно рубіж XVIII – XIX ст., «коли новий лінійний
стиль змінив мальовниче Рококо» [38, с. 19]. Перерва в еволюції, її
припинення з подальшим відновленням, зв’язується вченим із «загальною
зміною фізіономії духовного світу» [39, с. 276]. Показовим є те, що, читаючи
міркування Г. Вельфліна про оновлення мистецтва, яке сталося близько
1800 р., виникає відчуття, що вчений описує сучасну йому художню
дійсність, а точніше навіть – найближче майбутнє: «Розглянута нами епоха
була епохою переоцінки буття у всіх сферах. Нова лінія приходить на службу
новій предметності2 (курсив мій. – М. Р.). Більше не прагнуть до загального
ефекту, але шукають окремих форм, хочуть створити не чарівність
невловимості, але образ, як він існує насправді. Істина і краса природи
кореняться в тому, що може бути відчутним і виміряним» [39, с. 276].
Очевидно, що

через

одне десятиліття

після

опублікування

роботи

Г. Вельфліна, його учневі Г. Гартляубу не склало труднощів знайти назву для
художньої виставки («Neue Sachlichkeit»), яка стала гаслом чергового
1

Як зазначає О. Якімович, «Генріх Вельфлін <...> почав уперше розробляти спеціальні методи
мистецтвознавства у найбільш систематичний та ґрунтовний спосіб і випрацював учення про мову
мистецтва» [178, с. 13].
2
В оригіналі це речення виглядає так: «Die neue Linie kommt im Dienst einer neuer Sachlichkeit» [232, с. 252].
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повороту до лінеарності, відчутності і вимірності на новому витку спіралі
розвитку мистецтва – повороту, що відбувся на той час уже і в живописі, і в
музиці.
«Neue Sachlichkeit» («нова речевість», «нова предметність», «нова
об’єктивність»), яка стала своєрідним художнім паролем у веймарівській
Німеччині, була проявом потягу до ясного, зрозумілого, здорового і
актуального (іноді навіть злободенного, як у численних «Zeitopern»
Пауля Гіндеміта, Курта Вайля, Ернста Кшенека та інших) мистецтва, що
охопив усю післявоєнну Європу. У музиці прагнення до відходу, з одного
боку, від суб’єктивістського емоційно-психологічного свавілля, з іншого –
від експериментаторства початку ХХ ст., стимулювало звернення до
вироблених

класиками

художніх

норм,

які

тривко

зберігалися

в

професійному музичному мистецтві завдяки високому ступеню його
герметичності, пов’язаної з необхідною орієнтованістю на канонічні зразки
заради отримання навіть мінімальних практичних навичок.
Для неокласиків багатюща сфера минулого музичного досвіду стала
однією з важливих форм стійких універсалій, «непорушних істин». Його
повернення в арсенал сучасної музики дозволило надати мистецтву ту
ґрунтовність, строгу організованість духу і форм висловлювання, які
настільки необхідні у часи художніх бродінь. «Йдучи вбік від музичносуб’єктивного

емоціоналізму

XIX століття

і

свідомо

обираючи

для

вираження своїх думок нейтральні, позбавлені (за небагатьма винятками)
“суб’єктивно-нервового струму” <...> інтонації, здавна усталені в пам’яті і
отже дуже випробувані у своєму впливі – Стравинський приходить до
класично стійкого стилю і до величного понадіндивідуального відображення
трагічної колізії», – так визначає цю якість Б. Асаф’єв [14, с. 258].
Інша причина настільки потужного потягу до суворої організованості
музичного

викладення

зумовлюється

особливостями

тогочасного

неокласицизму етапу розвитку засобів музичної виразності. У цей період
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стають дуже помітними тенденції до перегляду деяких фундаментальних
властивостей музичної мови. Переоцінювалися не просто окремі, нехай
центральні, елементи музичної виразності – гармонія, мелодика, норми
драматургічного розвитку, – переглядалася вся система музичної мови.
Непорушні, протягом довгого часу стійкі пріоритети серед засобів музичної
виразності бралися під сумнів, деякі ж відкидалися зовсім. Необхідний був
ще один виток накопичення досвіду, щоб в черговий раз усвідомити, що
старе, створене протягом століть, не завжди є синонімом застарілого.
Противагою подібним тенденціям і мав стати, серед інших явищ,
музичний неокласицизм. Головне завдання неокласиків полягало не в
черговому нагадуванні про колишні стилі, жанри, форми, але у втіленні і
затвердженні за їх допомогою корінних принципів музики – її часто
повторюваних, «вічних» емоційно-образних сфер і універсальних норм. У
даному випадку моделі минулого виступили сховищем законів музичної
будови, перевірених часом і тому стійких до деструктивних дій. Б. Асаф’єв
відзначав безпомилковість і сучасність ідеї творчого перетворення музичної
мови через трансформацію матеріалу минулого досвіду, внаслідок чого
музична творчість почала «вирівнюватися і наближатися до нових класичних
(у конструктивному, а не в історичному та стилізаторському сенсі) ідеалів»
[14, с. 277].
Звернення до музики минулого мало на меті відродження якостей їй
притаманних, але за наших часів у чомусь утрачених. Ідеалізовані уявлення
про стару музику як про сховище вічного і міцного зумовили вибірковість
самого неокласичного підходу. Композитори воліли працювати з тими
«моделями», які виявлялися конденсатом «вічних» істин і таких самих вічних
способів їх творчого втілення. Моделюючи форми, жанри і стилі минулого,
митці відтворювали духовну атмосферу відповідних епох так, як вони її
розуміли. Слід, однак, зауважити, що звернення до засобів виразності
старовини і подальше їх утілення в нових умовах не було остаточним

120

підсумком, до якого зводився весь художній лад неокласичної музики. Воно
лише слугувало створенню певної емоційно-образної атмосфери, потреба в
якій на той час була надзвичайно великою, а способи досягнення не завжди
знаходилися

в

тогочасному

виражальному

арсеналі.

В

апелюванні

композиторів до класичного (ідеального) задля вираження актуального
(сучасного) полягає, на наш погляд, особливий неокласичний тип музичного
мислення.
Потяг неокласицизму до об’єктивності, узагальненості переживань,
прагнення до високих «позаособистісних» ідеалів спонукувало його адептів
шукати в музичному минулому ті прийоми і моделі, відмітними рисами яких
були карбованість форм руху, ясність композиційних схем, закінченість
жанрових зразків. Найчастіше це спричиняло навмисну типізацію тематизму,
що, зі свого боку, позначалося на особливостях формоутворення, динаміці
інтонаційного розвитку. Так, порівнюючи сонатну форму у експресіоністів і
неокласиків, А. Клімовицький вказує на властиву останнім недостатню
динамічність і драматургічну млявість, які призводять до зміщення
композиційних пропорцій і функцій розділів, і в результаті – до охолодження
внутрішньої енергії [86]. Л. Раабен уважає, що принципи сонатності і
класичного симфонізму, засновані на зіткненні і динамічному розвитку
контрастних тем-образів, не відповідали художнім завданням неокласиків,
«які прагнули до встановлення “порядку”, знаходження стійкої опори
морального, етичного, естетичного плану» [130, с. 205]. Для них ближчими
виявлялися вільні від конфліктної процесуальності «концертуючі» жанри
бароко.
Відмовившись

від

класичного

сонатно-симфонічного

циклу,

неокласики не залишили самої ідеї циклічної форми. Великого поширення в
неокласичній музиці набули різноманітні сюїтні композиції (Сюїта «1922»
ор. 26 П. Гіндеміта, «Маріонетки» ор. 27 А. Казелли, «Гробниця Куперена»
М. Равеля, Сюїта фа мажор для оркестру А. Русселя, Сюїти № 1 та № 2 для
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малого оркестру, «Італійська сюїта» І. Стравинського, «Французька сюїта за
Клодом Жеврезом» Ф. Пуленка тощо) і циклічні жанри, прототипом яких був
бароковий

докласичний

концерт.

Основний

композиційний

принцип

побудови таких циклічних форм ґрунтувався на образному контрасті не
всередині окремих частин (як це було в класичному сонатно-симфонічному
циклі), а між ними, що давало можливість найкращого, простого та ясного,
втілення неокласичного типу музичного мислення через зіштовхування в
межах одного твору контрастних художніх епох. Елементами циклу ставали
не тільки частини, прообразами яких були барочні або ранньокласичні форми
і жанри, але й епізоди зовсім іншого складу. У вельми своєрідному сусідстві
тут опинялися фуга, блюз, серенада, регтайм, ноктюрн, попурі, варіації,
бурлеска, вальс тощо. Саме використання форми сюїтно-танцювального
циклу становило яскраве вираження неокласичної ситуації на жанровокомпозиційному рівні, як, наприклад, у сюїті П. Гіндеміта «1922», де,
об’єднуючи танці із сучасного йому побуту, композитор апелює до
контрастно-циклічної форми клавірних сюїт XVIII ст.
Відродження барокового концерту в неокласицизмі було загальним і
природним. Для неокласиків ця старовинна форма співвідносилася з тією
далекою епохою, коли поняття «музика» ототожнювалося з поняттям
«музикування», коли принцип концертування, «змагання» – «рrimus inter
pares» – становив основу будь-якого музичного твору1, коли, нарешті, в
музиці цінувалося насамперед ігрове начало. Усе це органічно вписувалося в
загальноестетичний контекст мистецтва неокласицизму, одним з головних
завдань якого було відновлення духу «радощів гри» – духу вистави.
Неокласична ситуація проявлялася також у посиленому значенні
поліфонії, її затвердженні як «об’єктивної основи вічно “справжнього” в
музиці – її надійного фундаменту для побудови життєво необхідного в
1

Як зазначає Б. Асаф’єв, барокова концертність, змагальність «полягала не тільки у віртуозній перевазі
(володіння інструментом і свобода у подоланні технічних проблем), але, насамперед, у майстерності
діалогу» [14, с. 306].
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мистецтві порядку і дисципліни» [91, с. 301]. Звернення до конструктивної
логіки поліфонічного письма було загальною тенденцією в музиці ХХ ст. Як
указує Т. Лєвая, «“єднальна сила контрапунктичних форм” (С. Танєєв)1, що
рятує мистецтво від кризи гармонії, – мотив, який досить актуально звучить у
перші десятиліття нашого століття» [93, с. 58]. Залученими до цього процесу
виявилися не тільки неокласики, а й представники нововіденської школи, що,
враховуючи їх звернення до сюїтно-циклічних форм (як, наприклад, в
Сюїті ор. 252 для фортепіано та Сюїті ор. 293 для септету А. Шенберга),
дозволяє також убачати неокласичну ситуацію в їхній творчості. Однак якщо
останні, як уважає В. Варунц, тяжіли, головним чином, до поліфонії
добахівської доби, де засадничим було насамперед конструктивне начало, то
неокласики орієнтувалися переважно на поліфонію Й. С. Баха, найважливіша
якість якої полягала в «єдності лінеарної свободи голосів попри опирання на
класичну, “централізовану” тональну систему» [35, с. 67].
Однією з важливих рис неокласицизму, що перекидала міст «поверх
голови» романтиків до класичної та передкласичної доби, була принципова
відмова від програмності. Німецький композитор-неокласик Макс Буттінг
згадував: «Я ставився (до програмності. – М. Р.) негативно, тому що
програма править за <...> “поручні”, що за них тримається композитор, коли
пише свою музику» [31, с. 112–113]. В уяві неокласиків ідея безпрограмної,
«абсолютної»

музики

перегукувалася

з

ідеями

«допрограмної»

інструментальної музики XVII – XVIII ст. Власне, звідси прагнення до
використання жанрово-стильових моделей безпосередньо барокової музики,
яка, на думку А. Кудряшова, «поставала в очах неокласициста очищеною від
“немузичного” риторичного сенсу і не була ще відкритою у своїй вербальній
детермінованості» [91, с. 300]. Відтепер не симфонія, не симфонічна поема
XIX ст. є визначальними для інструментального неокласицизму, але такі
1

Танєєв С. Рухомий контрапункт строгого письма.
Складається з 6 частин: Прелюдія – Гавот – Мюзетта – Інтермецо – Менует. Тріо – Жига.
3
Складається з 4 частин: Увертюра – Танцювальні па – Тема з варіаціями – Жига.
2
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форми і жанри, як кончерто гроссо, дивертисмент, партита, сольна
інструментальна соната, поліфонічний диптих, різноманітні камерноінструментальні ансамблі тощо. Нарешті, з’являється новий, що не має
аналогів у минулому, жанр «Музики», в самій назві якого відбилася художня
спрямованість неокласицизму до ідеалу «абсолютної» музики: в розумінні
неокласиків цей жанр був втіленням «абсолютної» музичної форми. У їхній
творчості (насамперед у П. Гіндеміта) він був представленим у різних
варіантах: «Музика для фортепіано» (Музика для фортепіано ор. 37),
«Музика для оркестру» («Spielmusik» для аматорського оркестру ор. 43),
«Концертна музика» (Концерт для оркестру ор. 38, Концертна музика для
духового оркестру ор. 41, Концертна музика для альта і камерного оркестру
ор. 48, Концертна музика для фортепіано, мідних и двох арф, ор. 49),
«Камерна музика» (Kammermusik №1 – 7 и Kleine Kammermusik П. Гіндеміта,
Концерт для камерного оркестру in Es «Дамбартон-Окс» І. Стравинського).
2.2.2 Національні особливості західноєвропейського
неокласицизму
класицизм,

міжвоєнних

Відродження

десятиліть.

по-різному

проявлялися

Оскільки
в

бароко,

національних

європейських музичних культурах, стильові орієнтири неокласицизму в
музиці, на відміну від інших видів художньої діяльності, що спиралися на
універсальне стосовно західноєвропейського античне мистецтво, значно
більшою мірою диференціювалися залежно від приналежності до тієї чи
іншої національної культури. Єдиним парадоксальним винятком був
неокласицизм композитора, що став для багатьох уособленням цього типу
музичної творчості – І. Стравинського, художній метод якого відрізнявся
широким універсалізмом. «“Світова душа” Стравинського відгукнулася на
сюжети і стилі різних епох і різних націй, – пише М. Друскін. – Різноманіття
задумів породило строкату картину, бо протягом кількох десятиліть
неокласицистського періоду художні моделі змінювалися несподівано»
[64, с. 95]. Указуючи на різноманіття неокласичних манер композитора,
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дослідник вирізняє в його творчості романську лінію («Пульчинела»,
«Аполлон Мусагет», «Персефона»), німецьку барокову лінію (Концерт для
фортепіано і духових, «Цар Едіп», «Симфонія псалмів», Скрипковий
концерт), класицистичну (Симфонія in C, Симфонія в трьох рухах), а також
лінію, що походить із романтичних моделей («Поцілунок феї», Капричіо для
фортепіано з оркестром).
Так,

у

«французькому»

«Аполлоні

Мусагеті»

І. Стравинський

відтворює багато особливостей театрального мистецтва французького
класицизму. У дусі Ж. Б. Люллі композитор використовує історико-художні
деталі, що викликають прямі асоціації з епохою Людовика XIV («двадцять
чотири скрипки короля»1, олександрійський вірш2, емблема Короля-Сонця).
«Пульчинела», прототипом якої була італійська commedia dell’arte, є
втіленням романського культу ясності, чіткості вираження, красномовної
переконливості, порядку. Аналізуючи музику балету, Б. Асаф’єв вирізняє
такі характерні її риси як «суворий конструктивізм, економію засобів,
чистоту і гравюрну чіткість малюнка, підкреслений діатонізм» [14, с. 188].
«Німецька» лінія в неокласичній творчості композитора представлена
переважно

інструментальними

творами,

орієнтованими

на

традиції

німецького бароко і почасти класицизму XVIII ст. Бароко приваблює
І. Стравинського з двох причин: з одного боку, щодалі більша поліфонізація
фактури притягує композитора до музики Й. С. Баха і раніших епох, з іншого
– концепція форми, що склалася в його творчості, ближча бароковим, ніж
класицистичним зразкам. Так, під час гастрольного турне, в якому
І. Стравинський, за власними словами, «пропагував» новий особливий стиль,
він стверджував: «Я повертаюся навіть не до Баха, а до тієї блискучої ідеї
1

«Двадцать чотири скрипки короля» – придворний оркестр Людовика XIV.
Олександрійський вірш – система двовіршів шестистопного ямбу із суміжними римами. За однією з версій
олександрійський вірш отримав свою назву від «роману про Олександра» (XII ст.), який було написано саме
таким дванадцятискладним віршем, за іншою – від назви поетичної школи в єгипетській Олександрії.
Уперше зустрічається у французькому епосі («Подорож Карла Великого до Єрусалиму і Константинополя»,
початок XII ст.), найбільшого поширення набуває за доби французького класицизму (П. Корнель,
Ж. Б. Расін).
2
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ч и с т о г о к о н т р а п у н к т у , яка існувала протягом довгого ряду десятиліть
до Баха і представником якої він був. Чистий контрапункт здається мені
єдиним матеріалом, з якого можна викувати сильні і стійкі музичні форми.
<...> Форми, побудовані на модуляційному розвитку або на гармонічних
ходах, нестійкі і завжди мають пухкий, половинчастий характер. Це музичні
псевдоформи, які тільки більш-менш вправно прикривають відсутність
міцного кістяка» [149, с. 45].
Неокласична ситуація могла створюватися І. Стравинським і через
зіставлення кількох різних історично-стильових відсилань. Так, своєрідним
інтонаційним тезаурусом усієї музики XVIII ст. видається побудований за
моделлю «Бранденбурзьких концертів» Й. С. Баха Концерт для камерного
оркестру in Es «Дамбартон-Окс», в якому містяться і барокові, і класичні
алюзії. Тезаурус цей, звичайно, як би заново прочитується і використовується
людиною ХХ ст. з типовою для композитора ритмічною і контрапунктичною
винахідливістю, в результаті чого народжується оригінальна, блискуче
іронічна і вітально-пружна партитура.
Повертаючись

до

питання

про

національні

види

музичного

неокласицизму, зазначимо, що з усіх західноєвропейських «аналогів»
французький варіант набрав найбільш завуальованої форми. Початковий
пункт

неокласицизму,

який

вимагав

повернення

мистецтву

чітких

конструктивних форм і логіки розвитку, для французів не міг бути
визначальним, оскільки

ясність композиційних рішень завжди була

притаманна французькій музиці. «Слухаючи твори навіть самих крайніх і
витончених композиторів сучасної Франції, ніколи не слід забувати, що всі
основні властивості романо-галльського інтелекту і почуття є в них
наявними, – вважає Б. Асаф’єв, – бо за “біологічною” природою своєю <...>
французька музика вельми і вельми к о н с е р в а т и в н а і традиційна. <...> У
всякому, навіть вишукано модному, “останньому крику” французького
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мистецтва завжди присутнє живе минуле і вічно юний практичний “здоровий
глузд”» [15, с. 114–115].
Даріус Мійо, творчість якого відзначена впливом кількох сучасних
йому музичних течій, серед них і неокласичної, вбачає характерні риси
французької музики «в певній ясності, строгості, невимушеності стилю, в
дотриманні почуття міри при зверненні до романтичних прийомів письма, в
пропорціях малюнка і структури твору, у прагненні висловлюватися чітко,
просто і стисло» [109, с. 95]. Як ми бачимо, перечислені композитором
ознаки французької музики цілком відповідають принципу класичності; вони
усвідомлювалися і культивувалися французькими музикантами як відмінні
риси національного мистецтва – мистецтва, яке на той час вже протягом
майже цілого століття відстоювало свою винятковість у боротьбі з
германськими впливами. Неокласицизм прекрасно вписувався в цю потужну
націоналістичну течію французької культури. Як указує французька
дослідниця Б. Робішо, «народження цього музичного об’єднання (“Шістки”.
– М. Р.) точно збігається з переломним моментом у політичній історії
Франції, а естетичний дискурс його членів іноді ніби відповідає політичному
дискурсу правих націоналістів того часу. Провідне місце у ньому займає
національна культура і вкрай виражені антинімецькі настрої» [214, с. 9].
Почуття глибокої поваги до свого національного мистецтва – виразна
тема французького неокласицизму. Згадаймо, хоча б, уже розглянуту нами
неокласичну «Гробницю Куперена» М. Равеля, яку було створено в роки
Першої світової війни. Консервативно налаштовані критики прекрасно
відчували цю особливість французьких неокласиків і вітали звернення
композиторів до національної традиції. Показовою в цьому відношенні є
рецензія на «Сільський концерт» для клавесина з оркестром Франсіса
Пуленка, що її було опубліковано у вкрай правій газеті «Аксьйон Франсез»,
засновником якої був ідеолог французького літературного неокласицизму
Ш. Моррас, чиї естетичні погляди ми описували у попередньому розділі: «У
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молодій французькій музиці (яка, як усі знають, є реакційною) Ф. Пуленк
займає, на нашу думку, не просто привілейоване, але абсолютно особливе
місце. Саме він, протягуючи нитку традиції, звертається до найвіддаленіших
часів. Нехтуючи проміжними етапами, на яких зупиняються всякі Оріки,
Соге і Даріуси Мійо, він пронесся повз Гуно, Бенжаміна Годара, Деліба,
польок Другої імперії і романсів Реставрації, щоб безпосередньо зблизитися з
майстрами першої половини XVIII-го століття і кінця XVII-го, особливо з
великими клавесиністами» [цит. за: 180, с. 207].
Відмітною і яскравою рисою французького неокласичного руху був
також його зв’язок із театральним мистецтвом. Досить послатися на
свідоцтво К. Сен-Санса, яке відноситься ще до кінця XIX ст.: «У Франції
настільки люблять театр, що молоді композитори, коли пишуть для
концертів, не можуть обійтися без нього і замість творів дійсно симфонічних
часто дають сценічні уривки, марші, святкування, танці та ходи, в яких
ідеальна мрія симфонії підмінюється наочною реальністю театральних
підмостків» [90, с. 134]. «Театральне начало» продовжувало вторгатися в
сферу концертної музики і в ХХ ст. Барвистість, артистичність, видовищність
стають характерними особливостями інструментальних творів французьких
неокласиків. У зв’язку з цим доречно знову процитувати Б. Асаф’єва, який
вважав, що «французькій музиці притаманне більше, ніж музиці якої-небудь
іншої національності, живе і конкретне відчуття пластичного, ясно
окресленого і деталізованого руху. Жест, крок, танець, узагалі всяке
мускульно-моторне відчування надихають її» [15, с. 113].
У ХХ ст. відроджуються театральні традиції опер-балетів Ж. Б. Люллі,
музичних

комедій

Ж. Б. Мольєра,

трагедій

П. Корнеля

і

Ж. Расіна,

створюється новий тип опери-ораторії, здійснюються спроби створення
синтетичного спектаклю, що поєднує у спільній дії оркестр, декламацію,
міміку і танець («Жанна д’Арк на вогнищі» А. Онеггера, «Персефона»
І. Стравинського). Опора на національну традицію відчувається у зверненні
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до античності, яка відіграла важливу роль у формуванні театру французького
класицизму. Антична тематика отримує яскраве вираження в музичному
театрі вже в довоєнні роки: показові в цьому відношенні музичні драми
«Прометей» і «Пенелопа» Г. Форе, балет «Дафніс і Хлоя» М. Равеля,
хореографічна ораторія «Орфей» Жана Роже-Дюкаса, в яких ставилися і
вирішувалися високі філософські та етичні проблеми. У 1920-х роках
неокласичний

театральний

жанр

найбільш

послідовно

розвивають

композитори групи «Шести». Проте античні теми, які настільки піднесено
трактували представники старшого покоління, молодими композиторами
інтерпретуються

інакше:

це

і

пародійно-гротескне

втілення

(опери-

мініатюри) «Викрадення Європи», «Покинута Аріадна» та «Рятування Тезея»
Д. Мійо), і цілком серйозне, часом трагічне прочитання міфів, в якому
відбиваються болісні й гіркі роздуми про морально-етичні цінності
(«Горацій-переможець» і «Антігона» А. Онеггера). У тому ж напрямку
розвивається творча діяльність відомих французьких драматургів Ж. Кокто,
А. Жіда, Ж. Ануя. Особливий вплив на французьку музику справив Ж. Кокто,
який був не тільки лібретистом «Царя Едіпа» і «Антігони», а й натхненником
багатьох починань «Шістки», автором її естетичної програми – маніфесту
«Півень і Арлекін».
В Італії відродження національних музичних традицій було зумовлено
іншими причинами. В країні, яка була в XVII – XVIII ст. родоначальницею
всіх основних музичних форм, напередодні ХХ ст. інтенсивно розвивався
тільки оперний жанр. Проти такого становища повстало нове покоління
композиторів, девізом яких було всебічне відродження італійської музичної
культури на основі досягнень великого минулого. Про масштабність і
всеосяжність даного явища писав Б. Асаф’єв у своєму нарисі 1927 р. про
А. Казеллу: «Тепер це відродження стало безсумнівним, про нього говорять і
самі італійці, але треба додати, що воно виявилося і ширше і глибше: кинули
клич не тільки до витоків інструментальної музики, до великого перелому
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стилів в XVII столітті в Італії, а й до установлення та обґрунтування всієї
сучасної італійської музики на розкопках живого минулого» [13, с. 12]. Сам
композитор визначав повернення до музичного минулого як «відродження
старої поліфонічної інструментальної дисципліни», що стала «досвідом
з’єднання сучасних засобів виразності зі старою, чудовою, невимушеною і
вільною логікою музики» [цит. за: 35, с. 34].
У 1917 р. А. Казелла організовує Національне музичне товариство,
окремим пунктом програми якого значилося: «Виконання найцікавіших
творів молодих італійців, відновлення нашої старовинної забутої музики»
[185, с. 140]. З цього моменту увага молодих композиторів зосереджена на
вивченні старовинних ладів італійської музики і спадщині старих майстрів –
Палестріни, Клаудіо Монтеверді, Антоніо Вівальді, Алессандро і Доменіко
Скарлатті. Головна мета італійських неокласиків – відродити «міцні і корінні
принципи художнього оформлення, витягнені з аналізу великого надбання
музики італійського минулого і зумовлені зі свого боку традиціями
романської культури і практицизмом римської античної цивілізації»
[13, с. 15].
У

загальному

руслі

неокласицизму

відроджується

особливий

композиційний прийом старовинної італійської опери – принцип пастічо, що
ґрунтується на використанні чужого тематичного матеріалу. Він тепер
застосовувався також в балетній та інструментальній музиці. До чужого
тематичного матеріалу звертаються Вінченцо Томмазіні, який використовує
тематизм клавірних сонат Доменіко Скарлатті (балет «Глузливі жінки»),
Отторіно Респігі, який запозичує теми Джоаккіно Россіні (оркестрова сюїта
«Россініана») і Доменіко Чімарози (балети «Чарівна крамниця», «Жіночі
хитрощі»).

У

схожій

манері

пишуть

А. Казелла

(дивертисменти

«Скарлаттіана» і «Паганініана) і Джан Франческо Маліпьєро («Чімарозіана»).
Звертаючись

до

оперного

жанру,

італійські

неокласики

часто

використовували міфологічні сюжети. Як приклади можна навести опери
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Ільдебрандо Піццетті

(«Федра»,

«Іфігенія»,

«Клітемнестра»),

Дж. Ф. Маліпьєро (трилогія «Орфеїди», «Гекуба», «Полонена Венера»),
А. Казелли («Сказання про Орфея»). Іноді італійський оперний неокласицизм
зближався з неокласицизмом в живописі та архітектурі. У помпезному
монументально-парадному

стилі

написана

опера

«Пустеля

спокуси»

А. Казелли, присвячена Абіссінській кампанії Муссоліні, йому ж присвячено
найначніші опери Ф. Маліпьєро – «Юлій Цезар» та «Антоній і Клеопатра».
Сильний спадкоємний зв’язок із національними музичними традиціями
виявляє німецький неокласицизм. Втім, це було характерно для музичної
культури Німеччини в цілому. Так, В. Варунц нагадує про те, що ще «Гайдн і
Моцарт в період повного панування гомофонно-гармонічного письма
культивували поліфонічні прийоми і форми Баха; Бетховен <...> не мислив
своїх творів без утілення бахівських поліфонічних традицій; Брамс явно
орієнтувався у своїх творах на Баха і Бетховена; коріння спадщини Регера
виявляються у Баха і Брамса <...> і т. д.» [35, с. 16]. Проте показовим для
творчості німецьких неокласиків стало прагнення до камерності, яку вони
вважали однією з важливих властивостей світської інструментальної музики
німецького бароко.
Звернення до жанрів камерної старовинної музики, камерного
оркестру, камерних ансамблів виконавців було зумовлено кризовою
ситуацією, яка склалася в німецькому музичному мистецтві в післявоєнні
роки. Йдеться про протистояння між представниками пізньоромантичної
школи (Ріхардом Штраусом, Гансом Пфіцнером, Максом фон Шиллінгсом,
Францом Шрекером та іншими) і композиторами молодшого покоління, які
виступили з рішучою відмовою від вагнерівських оперних традицій і
настільки

ж категоричним запереченням великих

пізньоромантичних

оркестрових складів. Відтепер романтичне мистецтво оголошувалося
нарочито пафосним явищем, яке пережило свій вік. На підтвердження цього
наводимо висловлювання М. Буттінга, свідка культурних подій тих років:
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«Тодішнє

двадцятип’яти-тридцятирічне

покоління

відкидало

великі

оркестрові твори старшого покоління, тому що вони йому вже мало про що
говорили. Молоде покоління стало завдяки війні серйозним і почасти також
суворим і вимагало суті; блискучі орнаменти на мало значущому змісті йому
не імпонували. Таким чином, поворот до камерної музики з’явився водночас
наслідком як нової ідейної позиції, так і практичних потреб» [31, с. 148].
Сучасник М. Буттінга, австрійський композитор і музикознавець Егон Веллес
одним з найважливіших стимулів розвитку камерного оркестру в період між
світовими війнами називав перехід від «переважно вертикального музичного
відчуття до горизонтального, яке, принаймні в недавно минулий період, слід
розглядати як реакцію на переваження гармонічних і колористичних
елементів» [цит. за: 20, с. 227].
Зацікавленість камерними виконавськими складами виявилася у
творчості композиторів різних національних шкіл і напрямів, насамперед, як
зазначає І. Барсова, симфоністів (Г. Малера, І. Стравинського, М. Равеля,
раннього А. Шенберга, П. Гіндеміта), «що випробували на собі гіпноз
великого оркестру і “надоркестру”» [20, с. 226]. Однак найбільш яскравими і
численними музичними прикладами такого роду письма є камерні опуси
австро-німецьких композиторів.1 Та якщо у експресіоністів звернення до
камерності в багато чому пов’язувалося з «езотеричною замкнутістю,
афористичністю висловлювання» [116, с. 85], то для неокласиків робота в
камерних жанрах була досить перспективною в декількох напрямках:
використанні

поліфонічних

принципів

викладення

і

відповідного

композиційного оформлення думки (поліфонія в даному випадку мислилася
не лише як спосіб організації музичної тканини, але як система мислення);
свободі вибору тембрових поєднань, бо «наріжний камінь камерного
оркестру – в н е с т а б і л і з о в а н о с т і т е м б р о в о г о с к л а д у » [20, с. 228];
1

Докладний перелік камерних творів, створених у перші десятиліття ХХ ст. дає І. Барсова в статті
«Камерний оркестр Пауля Гіндеміта (Kammermusik № 1 – 7)» [20, с. 226].
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відродженні ясних і невибагливих форм музикування, придатних в тому
числі

і

для

виконання

музикантами-аматорами

(Gebrauchsmusik

П. Гіндеміта).
Показовим у цьому плані був розквіт численних фестивалів камерної
музики. Музичне життя повоєнних Німеччини та Австрії взагалі відрізнялося
надзвичайною інтенсивністю. М. Друскін, який знаходився в ці роки в
Німеччині, пише наступне: «якщо колись – у XVIII, XIX століттях –
музичною столицею Європи <...> були Відень або Париж, то тепер,
наприкінці 20-х років нашого сторіччя, нею став Берлін. І навіть не тільки
Берлін, а Німеччина в цілому» [66, с. 177]. Початком був фестиваль камерної
музики в Донауешінгені, заснований ще в 1913 р. Він припинив своє
існування у воєнні роки і відновився лише в 1921 р. Широкої популярності
набули

щорічні

міжнародні

фестивалі

зальцбурзького

Міжнародного

товариства сучасної музики, створеного в 1922 р.
Фестивалі камерної музики, з одного боку, значною мірою сприяли
розвитку і пропаганді тогочасної музики, з іншого – відображали художню
спрямованість і інтенсивність цього процесу. «“Нова музика”, яку
репрезентували донауешінгенці, – пише О. Леонтьєва, – була різностильною,
але риси спільності в ній вже проявилися: це була не “музика почуттів”, не
музика спокою, умиротворення, романтичної барвистості або розпалених
пристрастей. Незграбна і жорстка стихія руху, руйнівна енергія, нескладні
протести, критика і карикатура – ось її світ» [99, с. 9].
Дух фестивалів був вільним, від учасників не вимагалося належності до
певного

напрямку.

використовуючи

Головне

весь широкий

було

писати

спектр

якомога

тогочасних

оригінальніше,

засобів

музичної

виразності. М. Буттінг, постійний учасник фестивалів у Донауешінгені,
зазначав, що їх характерною рисою «була не єдність, а взаєморозуміння
всередині різноманіття» [31, с. 162]. До програми фестивалів включалися
твори композиторів найрізноманітніших шкіл і напрямків: поряд з музикою
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І. Стравинського, А. Казелли, Р. Маліпьєро, Е. Кшенека виконувалися твори
Б. Бартока, А. Берга, А. Шенберга. Саме тут звучали твори німецьких
композиторів нового покоління – Бертольда Гольдшмідта, Фелікса Петірека,
Фіделіо Фрідріха Фінке, Філіппа Ярнаха, Макса Буттінга, Пауля Гіндеміта.
Останній бере в них участь з 1921 р. як виконавець (один з учасників
квартету Амара) і як композитор. Молоді музиканти виступили з новою
програмою музичної творчості, одним з найважливіших пунктів якої став
заклик до відродження формоутворюючих принципів німецької барокової
музики.
2.2.3 Музичний

неокласицизм

і

виконавське

м и с т е ц т в о . Оскільки композиторська творчість є лише однією стороною
музичного мистецтва, логічно припустити, що фактори, які спричинили
розвиток музичного неокласицизму, не могли не вплинути на тісно пов’язану
з

композиторською

Неокласична
музичних

виконавсько-педагогічну

ситуація

стилів,

композиторській

яку

одночасного
вже

творчості

музичну

співіснування

було

нами

XIX ст.,

в

різних

виявлено

концертних

діяльність.
історичних

(див. стор. 107)
залах

того

в

часу

проявлялася в сусідстві в межах однієї програми опусів тогочасних авторів і
творів старих майстрів. Відзначимо, що самою появою концертних залів,
імпресаріо, сольних, симфонічних і камерних концертів, гастролюючих
музикантів-віртуозів, тобто всього того, що складає основу музичного
сьогодення, ми зобов’язані романтичній епосі. Цілком природно, що дедалі
помітніша присутність у різних галузях музичної діяльності ідеалізованого
«класичного»1,

яке

конкурувало

у

своєму

впливі

на

публіку

з

індивідуалізованим «сучасним», не могло не призвести до розщеплення
виконавства ХІХ ст. на дві течії – більш індивідуалізовану і більш
ідеалізовану.
1

Цей процес був поступовим, і хоча, як пише Н. Арнонкур, «у програмах з’являлася давня музика, <...> але
ядром музичного життя аж до кінця ХІХ ст. лишалася сучасна музика» [162, с. 110].
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Найважливішим чинником такого стильового розмежування було
поступове розділення двох, до другої половини ХІХ ст. нерозривно спаяних,
основних

іпостасей

професійного

музиканта

–

композиторської

і

виконавської. У центрі уваги артистів опинилися не тільки питання
виразності, ефектності та трансцендентності виконання, але також проблеми
вірності авторському тексту1, стильової відповідности, інтерпретаційної
свободи, розширення репертуару за рахунок досі мало виконуваних або
зовсім не відомих творів минулого. Це спричиняє розвиток таких феноменів,
як

«історізація

виконавської

свідомості,

інтелектуалізація

інтерпретаторського мистецтва, дистанціювання суб’єктивного “я” від
об’єктивної даності музичного твору», які трактуються В. Чінаєвим «не
стільки як романтичні опозиції романтизму, скільки як його іманентні
властивості, що чекали свого часу, щоб, виростаючи з романтизму, його ж
врешті-решт і трансформувати в свою “антиромантичну” протилежність»
[168, с. 15–16]. Вчений визначає романтично-інтуїтивну і протилежну їй, але
таку, що парадоксальним чином виросла з романтизму, раціоналістичну
творчу позицію виконавського мистецтва, «антиномічність яких з усією
виразністю проявиться у 60 – 70 роки ХІХ століття» [168, с. 16], як емоційнонаративний і інтелектуально-контемплятивний виконавські стилі.
Н. Корихалова

вирізняє

аналогічні

два

основних

напрямки

у

виконавській практиці ХІХ ст. – пізньоромантичне і академічне, в яких
виявилася

основна

антитеза

музично-виконавської

проблематики

«суб’єктивне – об’єктивне». У першому, на думку дослідниці, «ознаки
романтичного
висловлювання,

виконавства
загострення

(перебільшена

виразність,

темпових

характеристик,

“особистісність”
контрастність

динаміки, зацікавлення барвистістю звучання) отримують гіпертрофоване
1

Прагнення до вірності авторові було також, як уважає Н. Корихалова, «необхідною противагою
надмірності і негативним наслідкам періоду віртуозного виконавства», яке представляли «не самі тільки
великі музиканти рангу Ліста або Рубінштейна, але і “братія рояльних акробатів”, що тішили Європу, за
висловом В. Стасова, “порожніми брязкітками віртуозності”» [89, с. 16–17].
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вираження. Для другого характерні стриманість, строгість, іноді сухуватість,
почуття міри, увага до архітектоніки твору і одночасно до деталі, бережне
ставлення до авторського тексту» [89, с. 21].
Зазначимо, що в примітці до вищенаведеної цитати Н. Корихалова,
справедливо вказуючи на те, що «не слід думати, ніби об’єктивістська
позиція є неодмінним атрибутом класицистського чи академічного стилю, а
суб’єктивістська – атрибутом романтичного напрямку» [89, с. 21], фактично
ставить знак рівності між академічною і класицистичною течіями у
виконавстві. Разом з тим спостерігаємо явне протиріччя між тим, як музичні
твори, що їх відносять до класицизму, інтерпретувалися в дусі об’єктивного
(академічного,

класицистичного,

інтелектуально-контемплятивного)

напрямку виконавства, і як вони гралися власне за доби музичного
класицизму.
Насамперед це стосується «бережного ставлення» до авторського
тексту. Як відомо, нотуючи свої твори, композитори-класики залишали
значне місце для творчої свободи виконавця, зобов’язаного володіти
мистецтвом імпровізації. Це і каденції в інструментальних концертах,
фермати, що потребували заповнення, в сонатах і фантазіях, і повторення
складових частин сонатного алегро та інших типових для класицизму форм,
які повинні були хоча б мінімально варіюватися. З середини ХІХ ст.
композитори перестали передбачати в своїх творах місце для виконавської
імпровізації – мистецтва, що високо цінилося в барокову та класичну епоху,
але стало зайвим для музикантів ХІХ – ХХ ст., незалежно від того, чи вони
були об’єктивістського або суб’єктивістського толку.
Н. Арнонкур звертає увагу сучасних нам виконавців на умовність
класичної нотації і необхідність творчого підходу до виконання згідно з
певними правилами розуміння та відчуття музики. Пізніше це розуміння
було втрачено не в останню чергу через прагнення до якомога точнішої
вірності нотному тексту: «У пізньоромантичній музиці виконавець мусить
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грати тільки те, що записано в нотах. Утім, якщо таким чином підійти до
симфонії Моцарта, де елементарні речі, які були очевидними для тогочасних
музикантів, не записані, то з цього вийде лише позбавлене будь-якого сенсу
белькотання» [162, с. 113].
Однією з таких елементарних речей було вирізняння сильних долей
такту (так званий метричний або граматичний акцент). Як зазначає
Н. Кашкадамова, «будова фраз в класичній музиці відображає особливості
притаманного цьому стилю ритму, а саме – велику організуючу і виразну
роль метричної (тактової і внутрішньотактової) пульсації»1 [82, с. 313]. У
другій половині ХІХ ст. таке виконання виглядало старомодним і навіть
позбавленим смаку. Так, Ференц Ліст у 1856 р. висловлює побажання, «щоб
по можливості була усунена механічна, роздрібнена по тактам гра <...>, як це
має місце ще в багатьох випадках» і визнає «відповідним справі тільки
“періодичне виконання” з виявленням особливих акцентів і своєрідним
округленням

мелодійних

і

ритмічних

нюансів»

[цит. за: 110, с. 100].

Болеслав Яворський згадує про «декламаційну» гру віденського піаніста
Антонія Контського, якому в кінці ХІХ ст., коли його слухав відомий згодом
учений,

було

близько

вісімдесяти

років.

Характерне

для

піаніста

акцентування сильної першої долі в такті кваліфікується музикознавцем в
дусі лістовського «періодичного виконання» як «історичний пережиток»,
який «у смичкових <...> залишився дотепер, у піаністів і у органістів є
показником поганої школи» [177, с. 105].
Як ми бачимо, академічний стиль виконання не може бути
охарактеризовано як класицистичний, оскільки базові принципи і засоби
виразності всього виконавського мистецтва починаючи з середини ХІХ ст. і
далі – ставлення до авторського тексту, питання метро- і темпо-ритму,
фразування, артикуляції, динаміки, нарешті самого інструментарію – були
1

Вузловим для розуміння цієї стильової риси музики ХVIII ст. є хрестоматійне висловлювання Леопольда
Моцарта з його «Versuch einer gründlichen Violinschule» («Трактату про основи скрипкової школи»): «Такт
робить мелодію, отже він є душа музики».
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дуже відмінні від таких у виконавсько-педагогічній практиці XVIII ст. Так,
наприклад,

абсолютно

приналежністю

піаністи

різні

за

своєю

ХІХ – ХХ ст.

історичною

Карл Черні,

та

стильовою

Сігізмунд Тальберг,

Бруно Муджелліні, Ванда Ландовська, Генріх Нейгауз були єдині в розумінні
бахівської вимоги (з передмови до «Інвенцій і Симфоній») «співучої манери
гри» як вказівки на переважно зв’язне, легатне виконання. Це, однак, входить
у протиріччя, як стверджує О. Безбородько, із сучасними уявленнями про
артикуляційні канони барокової, перш за все німецької, клавірної музики:
«Бахівська співучість не має передумовою неодмінно зв’язне виконання, що
підтверджується відомостями, які дійшли до нас, про принципи вокального
виконавства бахівських творів, а також порівнянням аплікатурних принципів
Й. С. Баха і французьких клавесиністів» [23, с. 176].
На відміну від композиторської творчості, де апелювання до
«класичного»

могло

набувати

найрізноманітніших

форм

(наприклад,

цитування, відновлення старовинних жанрів і форм, усякого роду стилізацій
тощо), у виконавстві єдиним шляхом наближення до «класичного» ідеалу
було точне відтворення нотного тексту. Оскільки точних відомостей про
правила його інтерпретації, актуальних для класичної епохи, у виконавців
кінця ХІХ ст. не було (трактати ХVII – XVIII ст. не перевидавалися,
старовинні інструменти вийшли з ужитку і стали непридатними, традиції за
кілька поколінь зазнали значних змін), підхід до нотного тексту визначався
базовими стильовими позиціями романтичної доби. Таким чином, не тільки,
як раніше вказувалося, в межах однієї концертної програми, але й при
виконанні одного твору попередніх (класичної або барокової) епох виникала
неокласична ситуація співіснування ідеального «класичного» (в даному
випадку нотного тексту) і «сучасного» (інтерпретаційного підходу до цього
тексту). До того ж, внаслідок відсутності знань і традиції щодо розшифровки
умовностей нотації, чим точніше музикант дотримувався нотного тексту
(тобто чим більш об’єктивною, класичною була інтерпретація), тим далі він
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міг опинитися від того, як цей текст мав би виконуватися за часів, коли його
було створено.
Зародження такої неокласичної ситуації у виконавській і, як ми
показали вище, композиторській музичній творчості ХІХ ст. було пов’язано з
тим, що зросла за доби романтизму історична самосвідомість мистецтва
поступово спричиняла актуалізацію ідей позачасовості і понадчасовості.
Практично це могло реалізовуватися тільки в естетичній і стильовій
симультанній різночасності. У виконавському мистецтві класичний вектор
різночасності здійснювався через прагнення до вірності авторському тексту,
а оскільки текст творів XVIII ст. здавався дуже скромним порівняно з
фактурними і гармонічними нагромадженнями романтиків, то відповідними
йому стали вважатися такі якості об’єктивного виконавства, як почуття міри,
строгість і стриманість.
Доказом тісної взаємодії у розвитку неокласичних тенденцій в
композиторській та виконавській творчості є їх спільна кульмінація в
20 – 30-х роках ХХ ст. У композиторській творчості це період розквіту
музичного

неокласицизму

як

провідного

стильового

напрямку,

у

виконавській – це час «фетишизму об’єктивності» (Пабло Казальс).
Найбільш затятими провідниками ідей об’єктивного виконавства, аж до
повного заперечення права артиста на інтерпретацію як «тлумачення»
авторського тексту, виступили композитори-неокласики, багато з яких самі
були чудовими виконавцями.1 Так, П. Гіндеміт уважав артиста не більше, ніж
1

Наприклад, неокласичні устремління найяскравішого представника музичного неокласицизму П. Гіндеміта
виявилися не тільки в композиторській, але й у виконавській діяльності. Диригент, професійний виконавець
на струнних інструментах, серед них і на старовинній віолі д’амур, П. Гіндеміт був великим знавцем,
шанувальником і в певному сенсі наступником традицій музичного мистецтва XVI – XVIII ст. «У мистецтві
Гіндеміта живе щось від старих майстрів, від тої нерозривної єдності ремісничого, технічного та творчого в
митці, що і сьогодні в романських мовах називають словами artigiano і artisan, – пише В. Гурліт. –
Мистецтво Гіндеміта відрізняється досконалим володінням усім ремісничим і технічним, чи то гра на
інструментах чи майстерність побудови його композицій. Він об’єднує в одній особі музиканта, що пише і
виконує, що виробляє і відтворює» [цит. за: 98, с. 362]. Постійний учасник Донауешінгенських фестивалів,
струнний квартет Амара – Гіндеміта, поряд із сучасною музикою виконував також твори далеких
попередників. Присутній в 1928 р. на концерті німецьких музикантів П. Вульфіус одним з головних
достоїнств їх гри назвав «чутливу актуалізацію творчості старих майстрів, обережно і вміло “оновлених”, зі
збереженням, проте, основних стилістичних особливостей даного автора і його епохи» [43, с. 220].
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«пересадочною станцією» між автором і слухачем, М. Равель нібито
вигукував: «Я не хочу, щоб мене інтерпретували!», а для А. Онеггера було
огидним, «що музикант-творець змушений проходити крізь фільтр іншого
музиканта-виконавця» [цит. за: 89, с. 27]. І. Стравинський же, визнаючи, що
не всі риси його музики можуть бути відображені в нотному записі, вважав
«свої грамзаписи незамінним доповненням до друкованих партитур»
[148, с. 247].
Подібні настанови призвели до появи особливої манери у виконавстві,
яка вирізнялася навмисною суворістю, механістичністю, стриманістю.
Називаючи її формою «прояву сучасного піанізму, що виражається в
прагненні до машинної точності, машинної об’єктивності передачі»
[105, с. 126], К. Мартінсен указував на явну антиромантичну сутність цього
перебільшеного та утрируваного різновиду об’єктивного виконавства.
Найяскравішим

музичним

матеріалом,

який

являє

собою

зразок

«машиноподібної» фактури, що вимагає, зі свого боку, такого ж
механістичного, «машинного» виконавського втілення, є фортепіанна сюїта
«1922» П. Гіндеміта1 – твір який є, на думку А. Шнітке, «отруйно іронічний,
жорсткий, урбаністичний, такий, що відбив певні сторони світосприйняття
людини, поглиненої “динамічно потужним, але позаособистісним життям
міста”» [175, с. 63]. Думку музикознавиці підтверджують урбаністичний за
змістом малюнок самого П. Гіндеміта на титульному аркуші твору,
виконаний в манері одного з головних представників «нової речевості» в
живописі Ж. Гроса, а також знаменита «Вказівка до виконання», що передує
фінальному номеру сюїти «Регтайм»: «Забудь усе, чого тебе вчили на уроках
фортепіанної гри. Не думай довго, четвертим чи п’ятим пальцем взяти
ре-дієз. Грай цю п’єсу дуже дико, але строго в ритмі, як машина. Дивись на

1

«Саме машинізація сформувала риси гіндемітовської сюїти в очах музичної практики ХХ століття»
[44, с. 234], – пише Л. Гаккель.
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фортепіано як на цікавий ударний інструмент і поводься з ним відповідним
чином» [цит. за: 44, с. 233].
Антиромантизм неокласичних настанов проявлявся не тільки у
виконанні творів, що належали до власне неокласицизму, розквіт якого був
культурною реакцією на потрясіння Першої світової війни, але й в
інтерпретації

класичного

репертуару.

Ознакою

впливу

творчих

младокласичних художніх вимог на фортепіанне виконавство К. Мартінсен
називає «наростання волі до лінеарної ясності, до ритмічної жвавості і
розчленованості» [105, с. 128]. До принципів «неокласичної інтерпретації»
ісландський композитор і диригент Йоун Лейфс відносить «чітку зміну форте
і піано, живе стакато, вміння передати поліфонічність тканини, суворе,
невібратне звучання, яскраві акценти, чіткий ритм» [цит. за: 89, с. 33].
Недоліками гри вважаються надмірне rubato, чуттєві crescendi і diminuendi,
надмірне вібрато у струнних.
Ці та інші «романтичні» атрибути суб’єктивної інтерпретації, яка
довільно поводиться з авторським текстом, отримують зневажливе (особливо
в радянській літературі) визначення «салонної» гри. Так, в 1959 р.
Д. Рабінович відчуває в шопенівських інтерпретаціях Ігнація Падеревського
«наліт якоїсь салонності: чутливі ritenuti, характерне відставання правої руки
від лівої, загальна подрібненість вишуканого фразування» [132, с. 27]. Проте
«відставання правої руки від лівої» було нічим іншим, як відгомоном манери
виконання tempo rubato, характерної для XVIII – XIX ст., за якої «в
провідному голосі – при постійному русі супроводжуючих голосів –
робилися,

виразності

заради,

невеликі

ритмічні

зміни»

[16, с. 52].

Є. і П. Бадура-Скода шкодують про втрату сучасними піаністами цього
важливого засобу, «який надає виразності та жвавості виконанню ранніх
класичних творів» [16, с. 53].
Прагнення до об’єктивності у виконанні бахівських творів призвело, за
словами Ч. Розена, до розквіту в 40 – 50-х роках ХХ ст. «освяченого
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академічною педагогікою підходу тверезої стриманості» [217, с. 197]. Такий
підхід

було

зумовлено

загальними

стильовими

антиромантичними

настановами і відмовою від практики редагування бахівських творів, а отже
орієнтованістю на Urtext, в якому (в сольних інструментальних п’єсах
композитора) виконавські вказівки є майже відсутніми. Характерними
рисами

такого типу інтерпретації

були динамічна і артикуляційна

одноманітність виконання, максимальна ритмічна рівність, згладжування
метричних акцентів.
У 50 – 60-х роках вибуховий ефект справили на слухачів інтерпретації
бахівських творів Гленном Гульдом. Канадський піаніст відмовився від
легатної артикуляції, що превалювала в академічному підході, на користь
більш жвавого, що викликає аналогії зі звучанням клавесина, стакатного
виконання. Проте вищевказані риси «тверезого» підходу зберігалися і в
гульдовській манері виконання, що стала таким чином своєрідною вершиною
розвитку принципів «неокласичної інтерпретації».
Очевидно, що виконавське мистецтво кінця ХІХ – початку ХХІ ст.,
внаслідок своєї орієнтованості на музику минулих епох, неминуче
реалізується в неокласичній ситуації взаємодії ідеалізованого «класичного» і
актуального сучасного елементів, перший з яких проявляється у прагненні до
точного відтворення авторського тексту, другий – в умовах його відтворення
і сприйняття (концертний зал, слуховий досвід аудиторії, виконавські
традиції тощо). Крім власне неокласичного репертуару (П. Гіндеміт,
І. Стравинський, А. Казелла, почасти С. Прокоф’єв) про неокласицизм у
виконавстві можна говорити насамперед стосовно музики епохи бароко і
класицизму, оскільки при інтерпретації романтичних творів завжди
допускався і навіть був потрібний певний рівень суб’єктивності. Разом з тим
«бережне ставлення до авторського тексту» залишалося домінантою
педагогічно-виконавської діяльності протягом всього ХХ ст. і визначало
неокласичність об’єктивного типу виконавства.
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Своєрідною реакцією на побічні негативні наслідки неокласичного
стилю у виконавстві став «автентичний» рух, що набув значного поширення
й розвитку в останні десятиліття. Представники «автентичного» руху
прагнуть реалізувати не тільки авторський текст як даність, але й самі умови
його відтворення, що відповідають епосі його створення (інструментарій1,
стильові особливості і традиції). Втім, певна частка ідеалізування (вже не
тексту, але уявлень про його адекватне трактування), очевидно, зберігається і
в цьому випадку.

2.3 Трансформація музично-естетичних параметрів неокласицизму
в музичній культурі другої половини ХХ – початку XXI століть
Після Другої світової війни, коли західний музичний світ захлеснула
хвиля так званого «другого авангарду», більшість провідних музикантів
утвердилася в різко негативному ставленні до неокласицизму. Грандіозні
соціальні потрясіння змусили молодих композиторів по обидва боки
Атлантики взяти під сумнів попередній шлях розвитку музики і шукати нові
радикальні засоби самовираження. За словами американського композитора
Елліотта Картера, «вся концепція людської природи, що лежала в основі
неокласичної естетики, зводилася до замовчування проблем, які <...> ми мали
вирішувати не такими кружними шляхами» [цит. за: 218, c. 387]. Через
більше ніж півстоліття П’єр Булез пояснював обструкцію, влаштовану ним і
його однодумцями І. Стравинському на паризькому фестивалі з творів
композитора у 1945 р.2: «Ми всі відчували, що неокласичний період
1

Так само як неокласицизм зародився в надрах романтизму, так і автентичний рух виріс із неокласицизму.
До рубежу ХІХ – ХХ ст. відноситься початок відродження старовинних інструментів. Багато композиторів
першої половини ХХ ст. (Мануель де Фалья, Франсіс Пуленк) писали твори неокласичного спрямування для
клавесину. Показовим, проте, є те, що В. Ландовська, піонер і пропагандист клавесинного мистецтва, грала
на свого роду «ідеальному», спеціально для неї сконструйованому інструменті, лише віддалено подібному
до оригінальних клавесинів минулих епох. Отже, навіть в інструментобудівництві початку ХХ ст. можна
вирізнити ознаки неокласичної ситуації.
2
Скандал, учинений на французькій прем’єрі «Чотирьох норвезьких настроїв» 15 березня 1945 р. учнями
О. Мессіана викликав палкі дебати у французькій пресі. На захист І. Стравинського став Ф. Пуленк, який
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Стравинського був глухим кутом, марною тратою часу» [182]. Зрештою
серед тих, хто відкинув неокласицизм опинився і сам І. Стравинський, а в
музичній критиці стала превалювати точка зору впливового музичного
мислителя середини ХХ ст. Теодора Адорно, згідно з якою історія
неокласицизму «була історією занепаду, інволюції у бік традиційного»
[3, с. 45].
Визначальна для неокласичного типу музичного мислення понятійна
пара «сучасне» – «класичне», яка, починаючи з появи в музиці поняття
«класика», тобто з початку ХІХ ст., у тому чи тому вигляді була присутня в
будь-якому акті музичного творення (за винятком, мабуть, футуристичних
експеріментів 10-х років ХХ ст.), повністю втратила котрий-небудь сенс для
адептів серіалізму – провідного напрямку післявоєнної західної музики.
«Класичне» здавалося молодим музикантам Західної Європи і Америки
заплямованим тим, що воно нещадно експлуатувалося тоталітарними
ідеологіями: фашистською – в Італії, націонал-соціалістською – в Німеччині,
комуністичною – в Радянському Союзі. Катаклізми Першої світової війни,
що призвели до розчарування в гуманістичних ідеалах і, як наслідок, до
«звільнення

мистецтва

від

людської

патетики

і

трансценденції»

(Х. Ортега-і-Гассет), змусили музикантів міжвоєнної доби відмовитися від
чуттєвості, красивості і надмірності романтичного мистецтва. Катаклізми
Другої світової війни призвели до заперечення класичної музичної спадщини
і класичних принципів музичного конструювання в принципі.
Для музикантів «другого авангарду» була неприйнятна неокласична
регулярна

метрика,

тональна

(або

квазітональна)

впорядкованість,

структурна ясність і чіткість форм, які могли б легко сприйматися на слух.
Показовими в цьому відношенні є пошуки орієнтирів, що дозволяли б
відірватися від класичних правил музичної композиції, у позаєвропейських
звинуватив «мессіаністів» – П’єра Булеза, Сержа Нігга і Андре Жоліве – у псевдолівацтві та назвав їх
«дзявкучими шавками, що піднімають свої ноги на п’єдестал статуй» [211, с. 110].
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музичних практиках, таких як, наприклад, використання ритмічних формул
індійської музики Олів’є Мессіаном. Однак, парадоксальним чином,
основним інструментом звільнення композитора від «класичного» начала,
інструментом забезпечення «сучасності» його творчості, стало поняття
«числа», освячене багатовіковою традицією, що йде від Піфагора. Так,
автори виданої вже в ХХІ ст. праці, в якій узагальнюються найважливіші
проблеми теорії сучасної композиції, прокреслюючи на основі апології
логосу-числа

магістральну

лінію

розвитку

європейської

музики

від

піфагорійців до авангарду нашого часу, стверджують єдність еволюції
музичної свідомості, вектор якої «передбачає цілісний відрізок прямої з
однонаправленими (числовими) значеннями» [153, с. 157].
Підпорядкування всіх параметрів музичної композиції (не тільки
звуковисотності, як це було у А. Шенберга, але також і часових тривалостей
нот, динаміки, способів артикуляції і т. д. аж до тембральних якостей звуку)1
довільним числовим формулам спричинило руйнування базових принципів
музичного мистецтва, що еволюційно розвивалися протягом багатьох
століть, таких як ладова система звуків і інтервалів, гармонійні тональнофункціональні зв’язки, акцентно-тактова ритміка на основі регулярного
метра, сприйнятлива слухом повторність (точна або варійована) ключових
елементів композиції. Склався новий звуковий образ сучасної музики, для
якого характерна непередбачуваність розвитку, уявна хаотичність звукової
тканини, кардинальна несхожість на зразки музики барочної, класичної та
романтичної епох. Алеаторика, що прийшла незабаром на зміну тотальному
серіалізму в якості ведучої композиційної техніки у бурхливому коловороті
музичного авангарду 50 – 60-х років, також повністю відповідала цьому
новому образу сучасної музики.
1

Першим музичним твором, в якому було застосовано числову шкалу не тільки для організації
звуковисотності, але й щодо тривалостей, динамічних указівок і способів артикуляції, став «Лад
тривалостей і інтенсивностей» («Mode de valeurs et d’intensités»), друга п’єса з «Чотирьох ритмічних етюдів»
О. Мессіана (1949 р.).
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Абсолютизація числа, складні математичні обчислення стали основою
більшості

композиційних

технік

післявоєнного

музичного

авангарду

(тотальний серіалізм П’єра Булеза і Мільтона Беббітта, стохастична музика
Яніса Ксенакіса, формульна композиція Карлгайнца Штокгаузена і багатьох
інших). Значна міра обчислюваності цих технік сприяла легкості їх освоєння
молодими композиторами1 і незабаром призвела до придбання серіалізмом
статусу «класики» композиції ХХ ст. – класики не в ретроспективному,
ідеалізованому сенсі, але класики як кращого, першокласного, досконалого і
в той же час актуального. Природно, що представники цієї авангардної
«класики»,

в

якій

було

відсутнє

будь-яке

часове

апелювання

до

«класичного», проголошували свою перевагу над композиторами, що
дотримувалися неокласичної парадигми.
Разом з тим музичний неокласицизм не зникає, але щодалі частіше
з’являється в «розсіяному» (Є. Шевляков) вигляді, розосереджуючись по
багатьох стильових рухах. У Франції не зраджує власній неокласичній манері
Ф. Пуленк, який створює в 50 – 60-ті роки опери «Діалоги кармеліток» і
«Людський голос», меси «Глорія» та «Stabat Mater», Сонату для 2-х
фортепіано, камерні сонати для флейти, кларнета і гобоя з фортепіано.
Незважаючи на успіх у публіки і у виконавців (усі перечислені вище твори,
особливо камерні сонати, міцно увійшли в концертний репертуар), музика
Ф. Пуленка, як і інших неокласиків, визнавалася значною авангардною
частиною музичної спільноти безнадійно застарілою і такою, що «не вимагає
багато від публіки» [198, с. 84]. У той же час змінені культурні реалії
вплинули на творчі пошуки композитора. Як доводить канадський
музикознавець К. Мур, Ф. Пуленк розумів, що стиль його творів міжвоєнного
періоду радикально розходиться з новими віяннями. «Усвідомленою метою
композитора, яка визначила основу нового звучання і образності його творів
1

Серіалізм став в 50-х роках основою навчання композиторів на Дармштадських курсах нової музики в
Німеччині, а трохи пізніше і на музичних відділеннях американських університетів.
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у ранніх 1950-х роках і аж до його смерті в 1963 р., було установлення
особливої форми “серйозності” – через звернення до релігійності, стильової
однорідності і очевидно супутніх їм цінностей, таких як щирість і
природність» [208, с. 226].
Крім Ф. Пуленка, твори неокласичного спрямування в післявоєнній
Франції продовжували компонувати його колеги по «Шістці» Д. Мійо і
Ж. Орік, а також композитори наступного покоління Анрі Соге, Жан Франсе,
Марсель Ландовскі. У творчості останніх переважають традиційні жанри
інструментально-оркестрової музики (симфонія, концерт), зберігаються
класичні принципи формоутворення, гармонії і тематичного розвитку. Так,
на

думку

української

дослідниці

Т. Золозової,

харатерними

рисами

симфонічного стилю А. Соге є «класичність форм (частіше три- або
чотиричастинні цикли), сувора гармонія, врівноваженість між тематичними
елементами і їх розвитком, головним чином сонатно-варіаційним» [72, с. 39].
Разом з тим поступово змінювалася роль, яку відігравав неокласицизм
в історичному розвитку музичного мистецтва. Функція підтримування
зв’язків сучасної музики з історичним досвідом, так само як і культивування
«порядку у сфері духу» в мистецтві, культурі – принципи, що є такі важливі
для самої суті неокласицизму – зберігалися. Але вони поволі втрачали риси
унікальності,

розчиняючись

у

безкрайньому

музичному

просторі.

Неокласицизм дедалі впевненіше взаємодіяв з іншими творчими течіями,
переплітався, а згодом і зливався з ними настільки, що втрачалися його
власні явні ознаки. Розширювалася база неокласицизму в стилях минулого,
різноманітніше ставали моделі і орієнтири, а їх відбиття значною мірою
збагачувалося впливами музики ХХ ст. «Використовуючи багатошаровий
музичний досвід минулого, – зазначає Г. Григор’єва, – композитори пишуть
твори, стильова орієнтація яких не піддається скільки-небудь однозначному
визначенню» [59, с. 131].
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«Серійний тероризм»1, який розбурхувався в західноєвропейській
музиці в 50-ті роки ХХ ст., призвів до того, що сама присутність в музичному
творі тональності або її елементів сприймалася як щось ретроспективне і
консервативне. Опора на тонально-функціональні принципи організації
звуковисотного матеріалу в той час, коли передові діячі музичного мистецтва
оголосили тональність чимось застарілим і спрямованим у минуле, означала
для композиторів другої половини ХХ ст. свідоме вдавання в своїй творчості
до структурного начала, котре протистояло уявленням про належний
звуковий образ у сучасній актуальній, званій вже не модерністською2, але
авангардною, музиці, в якій уникнення тональних зв’язків було основним
принципом нової авангардної «класичності». Тональність стала тепер
основним символом старого «класичного» в звичному розумінні віддаленого
в часі, ідеального. З цієї причини до неокласичних почали зараховувати
найнесхожих композиторів, чиї індивідуальні стилі значно відрізнялися і
один від одного і від міжвоєнного неокласицизму, таких як Бенджаміна
Бріттена, Майкла Тіппетта, Леонарда Бернстайна, Самюеля Барбера,
Альберто Хінастеру і багатьох інших.
У другій половині ХХ ст. неокласицизм перестав бути «напрямком»:
він повертається в іпостась «стильової тенденції». У цій «новій-старій» ролі
він,

безперечно,

програвав

в

ідейно-художній

концентрованості

і

самостійності, але, разом з тим, стрімко розширював сферу свого впливу,
1

Вираз Т. Золозової. Очевидно, що сприйняття задерикувато зухвалої позиції серіалістів на чолі з
П. Булезом у стилістичних суперечках того часу як тероризму було загальним місцем післявоєнного
музичного життя. Так, уже в 1986 р. Анрі Дютійє згадував про «авторитарність» післявоєнної реакції на
«фривольність» таких композиторів, як Е. Саті, Ф. Пуленк і А. Соге: «Я можу зрозуміти чому композитори
наступного покоління (тобто серіалісти. – М. Р.) прагнули до більшої строгості, але це було занадто <...> Я
не підтримую естетичний тероризм. Я думаю, що серійна та постсерійна музика мала пройти через цю фазу
розвитку як через певну реакцію на попередній період, але зараз вже застаріли й ці два ярлики» [183].
2
Т. Адорно різко виступає проти так званого «помірного модерну»: «Неспроможним “модерн”, у прямій
протилежності з розхожими клішеподібними уявленнями про нього, буває не там, де, якщо користуватися
фразеологією любителів кліше, він заходить занадто далеко, а там, де він не йде досить далеко, де твори,
яким бракує послідовності, кульгають на обидві ноги, плентаючись по замкненому колу. Тільки твори, що
не бояться наразити себе на небезпеку, мають шанси на життя в майбутніх поколіннях, якщо вони ще є, а не
ті з них, які зі страху перед ефемерним програють себе минулому. Здійснювані прихильниками
реставраторських настроїв спроби ренесансу помірного “модерну” терплять крах навіть в очах (і вухах)
зовсім не передової публіки» [4, с. 54].
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активно беручи участь у загальних процесах музичного розвитку. Завдяки
притаманній неокласичній тенденції можливості різноманітних стильових
перевтілень, вона дедалі частіше усвідомлюється невід’ємною частиною
явищ синтезу, істотних для музики другої половини ХХ ст. Неокласичні риси
проявляються у низці таких значних явищ і процесів, як відродження
національних форм і жанрів музикування, як посилена увага до фольклорних
витоків, старовинного музичного побуту та традицій духовної музики, і так
само в інших процесах, спрямованих на збереження і зміцнення зв’язків із
музичним минулим.
Слід зазначити, що ідею плідного зв’язку з минулим було викоренено в
післявоєнному авангарді, в якому історична самосвідомість музичного
мистецтва досягла, на нашу думку, свого найвищого рівня розвитку. На
цьому піку модернізму мистецтво, в своєму постійно прогресуючому
прагненні до оновлення, до дедалі більшої актуалізації своєї сучасності,
прийшло врешті-решт до навмисного розриву з культурним досвідом
попередніх епох. У музиці цей розрив особливо різко проявився через
загострення ситуації, що давно назрівала у концертній практиці і яка
становитимить одну з найзначніших проблем буття музичного мистецтва
наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., – ситуації поділу в слухацькій свідомості
«серйозної» музики на дві надзвичайно далекі одна від одної сфери: музики
«класичної» (до якої входить весь музичний досвід) і музики «сучасної».
З початку 70-х років ХХ ст. багато композиторів розчаровуються в
модерністському культивуванні «сучасності» і в авангарді, який є, на думку
Т. Гуменюк, «найостанніше, нове в модернізмі, душа мистецтва, його рушій»
[61, с. 11]. Починається епоха постмодернізму, мистецтво якої «прямує
новими шляхами – шляхами полістилізму. Полістилізм, – як зазначає
Т. Гуменюк, – не тільки узагальнює “всі вже існуючи стилі”, вільно ними
оперує

у

формотворенні,

розглядаючи

специфічним

чином

історію

мистецтва, але й прагне творчо відтворити пульс багатоманітності через
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єдність, поєднати різні прояви буття людини та світу у своєрідну мистецьку
сферу, що є недосяжним іншими шляхами, зняти певні риси світобудови, які
обмежуються моностилістичним поглядом» [61, с. 23].
Мистецтво

постмодернізму

уникає

європоцентричності,

раціоналістичності, однозначності стильових атрибуцій, історичності як
визначальної

ідеї

лінеарного

розвитку

мистецтва;

воно

іронічно,

плюралістично й еклектично. Для постмодерністського митця час є «не
лінеарним, але радіальним» [215]. Цей погляд на буття часу взятий нами з
анотації до платівки із записом створеного в 1972 р. Третього струнного
квартету американського композитора Джорджа Рочберга (George Rochberg,
1918 – 2005). Даний твір ознаменував поворот відомого прихильника
серіалізму до тональної музики, в якій вгадуються стильові риси пізнього
Бетховена і Малера, і яка згодом отримала назву неоромантизму або
консервативного постмодернізму.
До проявів постмодернізму в музиці зараховують також полістилістику
Альфреда Шнітке, «нову простоту» Арво Пярта, мінімалізм Філіпа Гласса і
Стіва Райха та багато інших стильових напрямів сучасності. Усі вони
приречені на ситуацію різночасності, яка реалізується або всередині
музичного

твору, або,

в

силу

надзвичайної

насиченості

сучасного

інформаційного, в тому числі і музичного простору, поза ним. У цій
приреченості і відсутності претензії на стильову унікальність та пріоритет
постмодерністські течії своєрідно повторюють неокласичне антиромантичне
«звільнення мистецтва від усякої трансценденції» (Х. Ортега-і-Гассет). На
відміну від міжвоєнного неокласицизму, за часів якого мистецтво намагалося
насамперед відійти від людської патетики, постмодернізм звільняється від
усвідомлення та підкреслення власної сучасності й ідеалізації «класичного».
Не тільки музичний час усередині твору, але й історичний час, що втілюється
в

певних

відомих

знаках-символах

(стиль,

тональність,

гармонійні
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комплекси, жанри, форми і т. д.), стає матеріалом композиторського
конструювання та творчої гри – основного методу постмодернізму.
Досить відверто про своє розчарування в модернізмі та про відчуття
розгубленості перед вимогою бути сучасним вже на початку XXI ст. свідчить
відомий французький композитор Філіп Ерсан (Philippe Hersant, нар. 1948 р.),
чия творчість пронизана різноманітними ремінісценціями (від Ренесансу до
імпресіонізму): «необхідність створювати нове на замовлення і бути
“сучасним” за всяку ціну мене б повністю скувала. Власне кажучи, мене це
сковувало роками (“я не можу цього написати, бо це вже було написано!”). Я
більше не намагаюся бути новатором, мене це не турбує, я не граю в ці ігри, і
це все...» [196]. У той же час композитор не відчуває ніякої ностальгії за
класичними формами, твори минулого є для нього не моделями, але
джерелами натхнення, свого роду музичними об’єктами, які вимагають
особливого інтегрування в авторську музичну мову за допомогою ретельної
технічної (звуковисотної, ритмічної, тембральної) роботи. Отже, принцип
«класичності» з його пріоритетом міри і пропорції виявляється, вочевидь,
чужим

Ф. Ерсану.

Недарма

композитор

уважає

своїм

обов’язком

відхреститися від визначення «неокласичний». Він бачить себе, скоріше,
маньєристом, хоча наприкінці цитованого нами інтерв’ю зізнається, що
«маньєристи, проте, залишаються залежними від класицизму» [196].
Одним з найчастіше виконуваних творів композитора є написаний у
2003 р. концерт для альта та струнних «Musical Humors», назву котрого
можна перекласти як «Музичні настрої» або «Музичні примхи». Під цією
назвою було опубліковано в 1605 р. збірник п’єс для віоли да гамба
шотландського композитора і професійного військового Тобіаса Хьюма
(Tobias Hume), відомого своєю ексцентричністю та експериментаторством1.
У цьому заголовку, по-перше, обігравалося прізвище композитора (Hume –
Humors), а по-друге, відбивалося його особливе світосприйняття. Як пише
1

П’єса з цієї збірки «Harke, Harke» відома як перший приклад використання прийому col legno.
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Ф. Ерсан в анотації до свого твору, «настрій музиканта був дуже мінливим:
веселощі сусідували з глибокою меланхолією, іноді всередині однієї і тієї
самої п’єси» [195]. Наш сучасник, натхненний незвичністю «Musical
Humors», створює свій концерт під такою самою назвою, в якому так само
вільно чергуються епізоди різного характеру і цитуються багато п’єс зі збірки
Т. Хьюма.
У цьому творі звертає на себе увагу всіляке уникнення автором
«класичності» при цитуванні свого попередника: вільна наскрізна форма, хоч
і тональні, але слабо функціонально визначені гармонійні комплекси,
вигадлива ритміка тощо. Проте сама наявність ладо-тональних відношень,
жанровості, традиційного музичного синтаксису і, безумовно, стилістично
знаних і увиразнених цитат, дозволяє віднести цей твір до розряду таких, в
яких автор, свідомо відмовляючись від прагнення будь-що-будь бути
сучасним, прагне до стану позачасовості або понадчасовості і досягає його
шляхом з’єднання (в даному випадку саме з’єднання, або навіть сплавлення,
але ніяк не зіставлення) різночасових стильових компонентів, тобто через
створення неокласичної ситуації. Відмова від ідеалізації цитованого
матеріалу,

котрий

маньєристським,

показово

мабуть

є

навіть

одним

з

стилістично

найменш

«класичних»,

маргінальним

явищем

старовинної музики, не вберігає автора від передачі слухачам ностальгічного
відчуття туги за ідеалом, що підкреслюється фінальним соло альта, який
інтонує нехитро просту, танцювальну тему Т. Хьюма.
Сучасний композитор у даному випадку не апелює до ідеального
(старовинного, класичного), він його освоює і привласнює, вибираючи з
нього те, що найбільш співзвучно сучасному. Сучасний же слухач, знайомий
зі вже звичним хаотичним звуковим образом сучасної (авангардної і
неоавангардної) музики, неминуче почує у творі, подібному «Musical
Humors» Ф. Ерсана, щось неокласичне завдяки радості впізнавання того, що
звично вважається класичним (тональність, жанровість тощо). Заперечення
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композитором неокласичності свого творчого методу є лише наслідком
усвідомлення ним можливості неокласичної інтерпретації твору слухачами і
виконавцями.
Заперечення неокласичності в творах, де явно є присутньою
неокласична ситуація, пояснюється тим, що сформоване у післявоєнному
музичному авангарді негативне ставлення до неокласицизму як до чогось
вихолощеного та епігонського все ще превалює у західній музичній
свідомості. Так, автор рецензії на диск з творами молодої британської
композиторки болгарського походження Добрінки Табакової (Dobrinka
Tabakova, нар. 1980 р.) стверджує, що в її «Сюїті у старовинному стилі» для
альта, клавесина і струнних «немає нічого неокласичного. Табакова витягує
сконцентроване звучання барокової музики в послідовність абстрактних
граней, орнаментованих іншими дрібними деталями барокового концертного
стилю. Абсолютно індивідуальний ефект залишається протягом усієї
програми, з посиланнями на традиційні стилі, цілком природними і повністю
деконтекстуалізованими» [204].
Разом з тим сама назва сюїти, як і вибір інструментарію, звернення до
впізнаваних жанрових, ритмічних і гармонійних формул (не тільки до
барокових, а й фольклорних, і романтичних) не залишають сумніву в
неокласичному підході авторки. Композиторка дуже вільно обходиться з
різними стильовими характерними рисами, довільно зіставляє і змішує їх,
дотримуючись романтично-наївної програми твору1. Її завданням є створення
музики, що легко сприймається, побудованої на вільному поєднанні звичних
і знайомих для публіки і виконавців музичних ідіом, і тим самим вирішення
вищевказаної нами проблеми максимальної стильової розбіжності у
концертному

сьогоденні

між

«класичною»

і

«сучасною»

музикою.

Деконтекстуалізація не заперечує неокласичність твору, але є лише
1

І частина – Прелюдія: Фанфари з балкону. Назад з полювання. Крізь дзеркальні коридори.
ІІ частина – Трояндовий сад у місячному світлі.
ІІІ частина – Загадка шарманщика. Постлюдія: Полювання і фінал.
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зумовленою постмодерністським радіальним сприйняттям часу формою
взаємодії різних історико-стильових елементів.
Для деяких сучасних авторів актуальною залишається і звична для
неокласицизму як стилю ідеалізація «класичного». Яскравий приклад такої
ідеалізації знаходимо у творчості валлійського композитора Карла Дженкінса
(Karl Jenkins, нар. 1944 р.). Один із найвідоміших своїх творів «Palladio» для
струнного оркестру К. Дженкінс написав у формі concerto grosso під
враженням від італійського архітектора XVI ст. Андреа Палладіо, чия
творчість, за словами композитора, «втілює ренесансне прославлення
гармонії і порядку» [201]. К. Дженкінс вирізняє у творчості А. Палладіо дві
головні речі, що відображають його власний підхід до композиції, –
математичну гармонію і наслідування класичній давнині.
Проте відзначимо, що «Palladio», як і багато інших творів К. Дженкінса
(серед найвідоміших – «Озброєна людина: меса заради миру», Реквієм,
«Adiemus: Пісні святилища») знаходяться на межі між «серйозною»
(академічною) і популярною музикою. Композитор охоче використовує
барокові і класичні мелодійні та гармонійні звороти, але уникає поліфонічної
розробки, модулювання та інших складних способів розвитку музичного
матеріалу, ґрунтуючись насамперед на остинатності і репетитивності,
джазоподібній синкопованості, вільних сполученнях мажоро-мінорних
акордів, типових для рок-пісень та сучасних мюзиклів. Внаслідок цього
«сучасне» в його музиці представлено рисами, характерними перш за все для
поп- і рок-музики.
Слова про математичну гармонію і класичну традицію не так
відображають творчий метод К. Дженкінса, як, скоріше, слугують за
виправдання

використання

композиційних

прийомів,

ним
що

й

досить

заяложених

допомагає

його

і

музиці

банальних
знаходити

популярність у широких верств публіки. Фактично, через звернення до
класичного

(найчастіше

поверхневе

або

навіть

уявне)

композитор
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облагороджує «низькі» прикладні жанри музики та прийоми, характерні для
цих жанрів. Так, багато його творів, серед них і «Palladio», починали своє
життя як музика до рекламних роликів. Утім, цей пласт музики займає велике
місце в сучасній музичній культурі і його активний вступ у діалог із
класичною традицією не тільки не дивує, але й виглядає закономірним. До
подібних явищ можна віднести й усілякі «неокласицизми» у власне поп- і
рок- музиці: «неокласичний метал», «неокласичний нью-ейдж» тощо.
Поряд з облагороджуванням «низьких» явищ масової культури шляхом
їх залучення до класичної традиції, в сучасному мистецькому житті
спостерігається й зустрічний процес, коли творці високої культури в пошуках
актуальної виразності звертаються до табуйованих раніше тем і матеріалу.
Так, для свого першого значного симфонічно-хорового твору видатний
фінський композитор Магнус Ліндберг (Magnus Lindberg, нар. 1958 р.)
вибирає в якості текстової основи міські графіті. Однак для реалізації такого,
здавалося б, актуального і природного задуму в умовах нинішнього
західноєвропейського суспільства, яке прагне до розмивання політичних,
соціальних

і

культурних

кордонів,

композитор

обирає

типово

«неокласичний» підхід. Він використовує давньоримські графіті з Помпеїв і
Геркуланума, серед яких, поряд з оголошеннями про зникнення цінних речей
і цитатами з Вергілія, присутні й відверто непристойні написи. Композитор
порівнює широту обраних ним текстів «з картами гуглу»: «Я був зачарований
ідеєю показати відразу всі аспекти того життя. Брудні речі, які вони писали
на стінах, були навіть грубіше, ніж те, що малюють зараз» [197].
За визнанням М. Ліндберга, зразками, на які він орієнтувався при
написанні «Графіті», йому слугували неокласичні твори на латинські тексти
І. Стравинського – «Цар Едіп» і «Симфонія псалмів» [203]. Вражає, однак,
різниця в ставленні до стародавньої мови. Якщо у І. Стравинського це
універсальна мова літургії і міфу, то нашому сучасникові цікава розмовна
латина торговців і відвідувачів лупанарію. Звернення до класичного,
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спрощеного та позбавленого будь-якої ідеалізації, дозволяє композитору
підняти зображення повсякденного людського життя на рівень узагальнення і
понадчасовості, виявити незмінні, хоч і брутальні, основи людського
існування, провести зв’язок між катастрофою Помпеїв і апокаліптичними
передчуттями сьогодення. Серед інших творів фінського композитора
«Графіті» вирізняються більшою модальною і тональною визначеністю,
архаїчністю звучання.
Отже, неокласичний тип музичного мислення реалізується і в
постмодерністському мистецтві, хоча його визначальні компоненти –
поняття «сучасного» і «класичного» – видозмінюються, мультиплікуються і в
своїй амбівалентності утворюють в умовах полілогічності постмодернізму
набагато складніші взаємозв’язки, ніж це було в неокласицизмі періоду його
стильового розквіту. Процес «розосередження» неокласицизму і його
подальшого вростання в широкий спектр музичних устремлінь охопив у
другій половині ХХ ст., тою чи тою мірою, всю європейську і світову музику.
Однак найбільшого поширення, через низку причин, він набув у творчості
композиторів радянського та пострадянського простору.
Наприкінці 50-х – початку 60-х років радянське мистецтво, і музика
зокрема, знову почало усвідомлювати себе частиною світового художнього
процесу, засвоювало його досягнення і порівнювало їх зі своїм власним
досвідом.

У

музиці

застосовувалися

нові

композиторські

техніки,

освоювалися стилі, жанри, форми, мови і їх діалекти. «Для мого покоління, –
згадує Г. Канчелі, – кінець 50-х – початок 60-х років – час надзвичайно
цікавий. В наше життя одночасно увійшла музика представників різних
напрямків. Ми зазнавали плідного впливу Стравинського, Гіндеміта, Бартока,
Онеггера – з одного боку, Шенберга, Веберна, Берга – з іншого»
[цит. за: 171, с. 63].
Неокласицизм був одним із відгалужень цього інтенсивного руху. У
своїх творчих завданнях і в практичних вирішеннях їх утілень композитори в
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багато чому орієнтувалися на вже існуючі зразки. Художники апелювали до
об’єктивності

та

впорядкованості

неокласичних

творів

західних

попередників, що, зі свого боку, позначалося на виборі жанрових прототипів,
форм руху і будови, типізованих інтонаційних і тематичних формул,
виконавських складів.
Загалом «радянський неокласицизм» як би повторив, щоправда із
запізненням на півстоліття, вже пройдений світовим мистецтвом шлях: від
розпізнання неокласичних елементів в музиці попередніх десятиліть до спроб
«чистого» неокласицизму (60-ті – початок 70-х років), і, далі, до його
впровадження

та

подальшого

розосередження

в

загальномузичних

синтезуючих процесах, наслідком чого стало творче освоєння множинних
трансформацій

музичних

традицій

минулого.

Так,

С. Савенко,

розмірковуючи про «ті явища сучасного мистецтва, які пов’язані зі свідомим
стилістичним маніпулюванням і позначаються декількома різнорідними
термінами (полістилістика, колаж, неоромантизм, “ретро”)», пише наступне:
«Очевидним є спадкоємний зв’язок цих явищ 60 – 80-х років з тим, що
називається неокласицизмом першої половини століття». Різниця ж полягає в
тому, що «матеріал сучасного “мислення стилями” може бути теоретично
необмеженим: будь-який історичний, будь-який національний стиль, будьякий музичний уклад» [140, c. 6–7].
Стилістичне розмаїття є відмітною властивістю музики останніх
десятиліть минулого сторіччя. Характерним для творчості сучасних
композиторів є використання техніки музичних колажів, усякого роду
цитувань, алюзій, що дозволяє сполучати найменш схожі стильові
компоненти. Цей «коловорот в стилістичній сфері» (В. Медушевський)
найяскравіше проявився в творчості Альфреда Шнітке, «полістилістика»
якого стає черговим полем утілення неокласичної ситуації співіснування та
взаємодії сучасного і ідеалізованого класичного начал у межах одного
творчого акту. В окремих випадках, як, наприклад, в «Сюїті у старовинному
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стилі» для срипки і фортепіано, сучасне начало виноситься за межі нотного
тексту, проте є присутнім у сценічних або інших умовах його відтворення і
сприйняття.
«Розосереджений» неокласицизм в музиці останніх десятиліть ХХ ст.
не міг претендувати на роль самостійного напрямку через відсутність власної
естетичної платформи, характерних стильових засобів та прийомів музичної
виразності. Взаємодіючи з іншими музичними тенденціями і течіями,
неокласицизм показав високий ступінь сприйнятливості до різних музичнообразних і знаково-мовних систем, але попри це не втратив і свого впливу.
«Свій запас музично-стильових асоціацій, свою “пам’ять про минуле”
неокласицизм щедро віддав у загальний фонд, і навряд чи варто нарікати на
втрату ним “стильової стерильності”» [171, с. 170]. Магістральна течія
великого музичного потоку – неокласична – стала однією з форм засвоєння
традицій як недавніх, що йдуть від майстрів ХХ ст., так і, часто за їх
допомогою і через них, набагато дальших за часом епох.
У зв’язку з цим укажемо і на ще одну причину великого поширення
неокласицизму саме в радянській і пострадянській музиці. Традиційно
професійна композиторська освіта в класах консерваторій країн колишнього
соціалістичного блоку орієнтується насамперед на оволодіння класичними
формами – поліфонічними, циклічними, варіаційними і, як вершиною,
сонатною. Таким чином у навчальному процесі сама собою створюється
ситуація необхідності заповнення класичних «довершених» форм сучасним
змістом, що виражається актуальною музичною мовою. Очевидно, що
найбільш

природним

і

простим

шляхом

вирішення

цієї

фактично

обов’язкової для класів композиції неокласичної ситуації виявляється пряме
звернення до методів, властивих міжвоєнному неокласицизму, що, як
наслідок, сприяє вихованню неокласичного типу музичного мислення.
Показовим в цьому відношенні є спостереження Р. Тарускіна, який,
рецензуючи Фестиваль сучасної російської музики, що відбувався в 2000 р. у

158

штаті Айова (США), вирізняє серед шістнадцяти композиторів, чия музика
там виконувалася, «академічну групу», «яка на Заході була б, звичайно,
представлена

серіалістами,

але

тут

складалася

з

імпресіоністів,

фольклористів та неокласицистів» [227, с. 381].
Невпинне розширення стильового арсеналу «минулих музик» у
сучасній музичній практиці остаточно встановило метафоричність терміну
«неокласицизм», де під «класичним» розуміється вся сфера сталого,
перевіреного

часом

музичного

«класичне»

визначається

як

досвіду.

Так,

С. Скребковим

«узагальнююча

категорія

термін

художньо

відкристалізованого мистецтва різних епох» [144, с. 396]. Сьогоднішній
«неокласичний тезаурус» складають, крім звичних класицизму і бароко,
нідерландські

контрапунктисти

і

класицистичний

музичний

театр,

середньовічні хорали і музика античності (або ж уявлення про неї) і ще
багато

іншого.

Сам

же

неокласицизм

як

явище

став

поступово

розосереджуватися, зазнаваючи активного впливу всіляких інтонаційних,
процесуально-драматургічних,

структурних

та

мовних

факторів.

В

українській новітній музиці неокласичний тип музичного мислення яскраво
проявився в численних необарочних опусах Мирослава Скорика та Юрія
Іщенка; у симфонії «У стилі українського бароко», інструментальних
концертах і сюїтах Левка Колодуба; у поліфонічних фортепіанних циклах
Мирослава

Скорика

та

Валентина

Бібіка;

у

Багателях

і

Елегіях

Валентина Сильвестрова, що «договорюють» (О. Соколов) класиків і ранніх
романтиків; у неосередньовічній «Magni Nominis Umbra» («Тінь великого
імені») для фортепіанного квартету Богдани Фроляк1; у Concerto grossi для
камерного оркестру Золтана Алмаші2; у «Concerto Grosso Ma Non Molto» для
скрипки, фагота та струнних і орієнтованій на стиль рококо французьких
1

Богдана Фроляк (нар. 1968 р.) – українська композиторка, лауреат премій ім. Л. Ревуцького та
Б. Лятошинського, автор двох симфоній, концертів, камерних і сольних творів.
2
Золтан Алмаші (нар. 1975 р.) – український композитор і віолончеліст, лауреат премій ім. Л. Ревуцького та
Б. Лятошинського, автор численних оркестрових, хорових і камерно-інструментальних творів, серед них дві
симфонії, три кончерто гроссо, три струнні квартети.
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клавесиністів сюїті «Le Tombeau d’un Amour» для фортепіано Олега
Безбородька1; у фортепіанних творах Віталія Вишинського2 та його ж сюїті
для скрипки соло «Танці грудневої ночі».
В самій повній назві останнього зі згаданих творів міститься
квінтесенція неокласичного типу музичного мислення, який, вочевидь,
залишається актуальним і плідним для нової генерації українських
композиторів: «“Танці грудневої ночі”, тривало-стисла п’єса для скрипки
соло, сумна комедія сучасно-старовинна»3. Композитор явно апелює до
жанру старовинної інструментальної сюїти, кращі зразки якого ми знаходимо
в творчості Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя та інших значних композиторів
XVIII ст. Ніякого сумніву в цьому не залишає традиційний набір танців,
обраних в якості частин п’єси. Однак послідовність частин (Gigue – Tempo di
Menuetto – Allerаnte – Sarabande) указує на іронічне ставлення автора до
традиції, найважливіші елементи якої є лише матеріалом для гри,
перетасовування і змішування, як це відбувається в Алеранті – гібриді
класичних Алеманди і Куранти. На прикладі даного твору ми бачимо, як
художник епохи постмодернізму вдається до неокласичного типу музичного
творення

для

вираження

свого

світовідчуття,

яке

характеризується

усвідомленням неможливості (або небажання) визначити що є сучасність при
незмінній актуальності цього питання для соціуму. «Сучасне» сплавляється зі
«старовинним» («класичним») шляхом деконструкції останнього і тим самим
деконструює саме уявлення про естетичну цінність з’єднання концептів
стилю і часу (епохи), та в результаті (або, скоріше, на початку, в якості

1

Олег Безбородько (нар. 1973 р.) – український композитор і піаніст, лауреат премії ім. Л. Ревуцького,
кандидат мистецтвознавства. Серед творчого доробку – симфонія, концерти, камерно-інструментальні
твори.
2
Віталій Вишинський (нар. 1983 р.) – український композитор, лауреат премії ім. Л. Ревуцького, кандидат
мистецтвознавства. Автор Концерту для фортепіано з оркестром, вокальних, хорових і камерноінструментальних творів.
3
Інформацію про твір узято з програмки до концерту «Quo vado», що відбувся 13 грудня 2014 р. у
Концертному залі Національної спілки композиторів України.
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відправної точки творчого акту) ставить під сумнів (деконструює) концепт
самого себе (сучасного).
Спектр впливів нинішнього «розсіяного» (Є. Шевляков) неокласицизму
настільки широкий і розмитий, що позначити їх навіть контурно досить
важко. Якщо творів суто неокласичного спрямування сьогодні не так багато,
то музики, в якій простежуються окремі неокласичні риси набагато більше.
Вони впроваджуються в твори відкрито чи завуальовано, дискретно і в
блоках, які не є однаковими за обсягом і за своєю концептуальною
значущостю. Варіанти неокласичних забарвлень незчисленні, так само як
мінливі вони самі та умови їх застосування. Дедалі частіше сама визначеність
таких ознак зумовлюється конкретним музично-художнім контекстом. У
неокласичних вирішеннях композитори останніх десятиліть не уникають ані
звернення до творчого досвіду минулого, ані навіть зовнішньої схожості. Але
чим більш органічним є творче засвоєння неокласичних прийомів, тим
ширший простір для розкриття інших колізій, що дозволяє митцям
підніматися до рівня проблем художнього мислення, морально-художніх
законів, соціально-духовних завдань.
Висновки

другого

вищевикладеному,

зазначимо,

внутрішньо

вкрай

розділу.
що

неоднорідний

Щоб

неокласицизм,
художній

підвести
як

напрям

підсумки

великий,
у

хоча

сучасній

західноєвропейській культурі, найбільш послідовно втілився в музиці.
Естетичною парадигмою неокласицизму, що об’єднує різноманітні
форми його відбиття, є античність – праоснова європейського культурноісторичного цілого, звернення до якої дозволяло втілити найголовнішу
неокласичну ідею художнього універсалізму. Разом з тим для музичного
неокласицизму більш властивим виявилося не пряме використання античних
образів або сюжетів, але опосередкування класичних принципів античного
мистецтва через звернення до музики бароко, класицизму і пізнього
Відродження. Художники моделювали форми, жанри, стилі різних епох,
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відтворюючи їх духовну атмосферу так, як вони її розуміли. Крім того,
стильовий

вибір

зумовлювався
музичних

конкретного

приналежністю

традицій,

«класичного»
композитора

різноманітність

яких

ідеалу
до

значною

певних

визначила

мірою

національних

багатогранність,

яскравість та багатство проявів неокласицизму в музиці.
Неокласицизм є не просто зверненням до великого масиву старовинної
музики. Перш за все він є культивуванням в новій, ще не до кінця усталеній
музичній свідомості універсально міцних, перевірених часом законів
музичного мислення і їх втілення. За допомогою неокласичних принципів
музичного

творення

«минуле»

усвідомлюється

складовою

частиною

«сьогоднішнього» і включається до сучасного творчого арсеналу.
Неокласицизм став наслідком поступового розвитку історичної
свідомості музичного мистецтва. Він зародився в надрах романтизму –
першої великої музичної епохи, яка історично усвідомлювала себе і якій ми
зобов’язані виникненням уявлень про музичну класику, – і досяг
найбільшого розквіту під час, коли питання новизни, прогресу і актуальності
посіли чільне місце у художньому музичному житті. Питання про те, чи є
неокласицизм

модерністським

явищем

або,

навпаки,

протилежним,

«контрапунктуючим» йому, може, як ми показали, вирішуватися по-різному
в залежності від культурного досвіду дослідника. Разом з тим безперечним є
те,

що

неокласицизм

не

може

існувати

і

реалізовуватися

поза

модерністською парадигмою розвитку мистецтва, яка була головною в
мистецькому житті першої половини ХХ ст. (а в музиці, завдяки хвилі
«другого авангарду», і пізніше), і визначає, нехай вже часто від противного,
культурне сьогодення.
У другій половині ХХ ст. музичний неокласицизм як самостійний
напрямок поступово перестає існувати. Він перетворюється в стильову
тенденцію, яка співіснує з іншими творчими тенденціями, течіями, рухами,
активно взаємодіє з ними, збагачуючи їх і саму себе. Неокласицизм постає як
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один з елементів у складній стильовій взаємодії сучасної музики, схильний
до всякого роду опосередкувань і контекстуальних перетворень. Разом з тим
ситуація «стильового плюралізму», що склалася в сьогоденному музичному
житті, стимулює якісно нову художню єдність – в окремих творах, в
індивідуальних авторських стилях, в сучасній музиці в цілому.
Музичний неокласицизм у сьогоднішній своїй іпостасі вельми тісно
пов’язаний з іншими формами музично-художнього досвіду. Часто досить
важко вирізнити якусь з цих форм не тільки в окремому творі, але й в
ширших процесах і тенденціях. Посилення в композиторській творчості
інтеграційних тенденцій призводить до виявлення схожості в генетично
різних явищах. Точність відтворення форми, жанру, стилю тепер не є
неодмінною умовою. На перший план висувається прагнення осягнути спосіб
мислення, звукову змістоутворюючу логіку, відповідно до якої вони і
склалися свого часу. Творчий результат у таких випадках може виявитися
досить близьким до моделі, але так само здатний і виказати істотні
відмінності від вихідного орієнтиру.
Неокласичне на нинішньому етапі свого здійснення органічно
вписується

в

сучасний

загальномузичний

контекст,

демонструючи

необмежені можливості до різних стильових взаємодій. Завдяки цьому
посилюється його контекстуальний характер. У сучасному художньокультурному середовищі, з його величезною множинністю конкретних
проявів і важких пошуків нового синтезу, ця якість є особливо актуальною.
Теперішній стильовий синтез ще явно не до кінця склався в творчості
композиторів, а його теоретичний механізм повною мірою ще належить
усвідомити науці про мистецтво. Неокласичне не є єдиною або головною
гранню цієї зріючої стильової єдності, але гранню яскравою і, безумовно,
творчо необхідною. Музичний неокласицизм у всьому різноманітті його
втілень включено до стильових шукань сучасності найактивнішим і
органічним чином.
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ВИСНОВКИ
Підсумовуючи розпочате нами дослідження музичного неокласицизму
як феномену художньої культури ХХ – ХХІ ст., ми приходимо до висновку
про те, що дане явище виходить далеко за межі традиційних для
музикознавства визначень, які застосовувались до нього досі, таких як течія,
напрямок, рух, тенденція. Кожне з цих понять може ставати прийнятною і
доречною мистецтвознавчою категорією для позначення неокласицизму
тільки за умови свідомого звуження меж (хронологічних, стильових чи
інших) цього феномену. Якщо ж музичний неокласицизм є основним
об’єктом дослідження, а не супутнім йому (як це може мати місце,
наприклад, при вивченні творчості тих чи тих окремих персоналій,
національних

шкіл

або

історичних

епох,

обмежених

вузькими

хронологічними границями), стає очевидною принципова неможливість
аналізу даного явища як цілісної художньої системи. Як наслідок, музичний
неокласицизм, що розглядається як течія, напрямок, рух, тенденція або
будь-яка інша збиральна категорія, уникає чітких дефініцій.
Разом з тим, безсумнівно, що від початку ХХ ст. явище музичного
неокласицизму як певна естетична та стильова парадигма відіграє значну
роль у розвитку світової музичної культури і тою чи тою мірою формує її аж
до цього часу. Піднесена на вищий ступінь у модернізмі ХХ ст., історична
самосвідомість мистецтва, яка часто парадоксальним чином призводила до
навмисного розриву з культурним досвідом попередніх епох, аж до повного
самознищення, актуалізувала артикулювання в художній творчості ідей
позачасовості та понадчасовості, що практично могло реалізовуватися тільки
в естетичній і стильовій симультанній різночасності. Природно, що та її
складова, з якою співвідносилася сучасність, розумілася як класична, тобто
така, що витримала випробування часом, незалежно від її реальної стильової
приналежності (чи то бароко, класицизм, чи навіть романтизм). Високий
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рівень герметичності професійного музичного мистецтва, з його необхідною
орієнтованістю на канонічні зразки задля отримання навіть мінімальних
практичних навичок, не міг не сприяти найяскравішому прояву класичного
начала в художній культурі ХХ ст. саме в музиці.
Виходячи

з

вищевикладеного,

ми

даємо

наступне

визначення

досліджуваному нами явищу: музичний неокласицизм – це тип музичного
творення, реалізований в історико-культурних умовах модерністського і
постмодерністського

дискурсу

шляхом

взаємодії

різночасових

естетико-стильових елементів, один з яких сприймається як сучасний,
інший – як класичний.
Взаємодія цих елементів може проявлятися в найрізноманітніших
формах, таких, наприклад, як зіставлення, зіткнення, сплавлення. Різним
може бути як кількісне співвідношення різночасових елементів, так і їх
якісна наповненість тими чи тими ознаками й рисами, що визначають ступінь
класичності або сучасності. Це різноманіття, що перебуває в залежності від
конкретних умов – епохи, країни, творчої персоналії, естетичної позиції
критика або дослідницького аспекту, – зумовлює множинність уявлень про
музичний неокласицизм і розмаїтість його трансформацій. Незмінною в них
залишається

опора

на

специфічний

неокласичний

тип

музичного

мислення, що полягає в апелюванні до класичного задля вираження
актуального. До того ж актуальне (сучасне) може повністю чи майже
повністю бути винесено за межі нотного тексту, однак залишатися присутнім
у сценічних або інших умовах його відтворення і сприйняття.
Визначальним для різних проявів музичного неокласицизму є
естетичний принцип класичності. Зароджений у Стародавній Греції, він
виражається у прагненні до пропорційності, порядку, структурної ясності і
чіткості, архітектонічності, завершеності і єдності цілого. Найважливішою
його рисою є також орієнтованість на канон, який обов’язково зв’язувався у
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сприйнятті митців наступного часу з добою античності, що стала
синонімічною класичній епосі.
Починаючи

з

рецепції

давньогрецької

культури

в

суспільстві

Стародавнього Риму, принцип класичності був основою численних і
різноманітних

класицизмів,

неокласицизмів

та

класицистичних

тенденцій

історії

мистецтва,

в

розвитку

інших

проявів
таких

як

Августовський (Римський) класицизм, еллінське відродження, Каролінгський
ренесанс,

Італійське

Відродження,

французький

класицизм

XVII ст.,

неокласицизм епохи Просвітництва, Наполеонівський ампір, історизуючі
течії мистецтва ХІХ ст. (англійський прерафаелізм, німецький неоідеалізм,
парнаська і романська літературні школи).
Однією з відмітних рис історизуючих течій ХІХ ст. було їх виникнення
й розвиток внаслідок реакції на домінуючі художні напрями відповідних
епох і країн: академічний в німецькому та англійському живописі,
романтичний у французькій літературі. На початку ХХ ст. неокласичні
тенденції в образотворчому мистецтві проявилися в течіях «нової речевості»,
«метафізичного живопису» та у творчості групи «Новеченто». Поряд із
такими ознаками, як абстрактна інтерпретація класичних зразків («магічний
реалізм»), заклик до порядку («метафізичний живопис»), ясність форми і
стриманість концепцій («Новеченто»), у цих течіях чітко проявилася
неостилістична складова неокласицизму, що полягає не просто у поверненні
до чогось старого і зразкового (класичного), але і в його активній взаємодії,
як конфліктно-негативній, так і взаємозбагачувальній, з усіма актуальними
художніми тенденціями епохи.
Протягом усієї історії розвитку західноєвропейської культури, від
Піфагора аж до сьогодення, музика онтологічно сприймалася як утілення
пропорційності і порядку, тобто основних складових принципу класичності.
Зв’язок з античністю через піфагорійсько-платонівське вчення про Гармонію
сфер як про музично-математичну сутність світобудови був невід’ємною
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частиною будь-яких спроб теоретичного осмислення музики в Середні віки і
в епоху Відродження.
Проте пряме звернення до античності – як це мало місце в
образотворчих і словесних мистецтвах – не могло реалізуватися в музичній
практиці через відсутність або невідомість відповідних зразків. Здійснена
учасниками флорентійської Камерати під кінець епохи Відродження (кінець
XVI ст.) спроба гуманізації музичного мистецтва шляхом перенесення на
тогочасну

практику

музикування

своїх

уявлень

про

принципи

функціонування давньогрецької драми спричинила один з найзначніших
поворотних моментів в історії музики – створення жанру опери. Це відкрило
шлях до наслідування античності, що опосередковано здійснювалося через
інші мистецтва, перш за все, через одну з головних складових синтетичного
оперного жанру – літературу (лібрето на античні сюжети).
Становлення опери як основного музичного жанру сприяло тому, що в
музичне мистецтво проникали і визначали його подальший розвиток основні
естетико-філософські проекції античності в художній та науковій думці XVII
– XVIII ст., такі як раціоналізм, теорія наслідування, вчення про афекти.
Конструювання музики за законами ораторського мистецтва, теоретичні
дослідження Ж.-Ф. Рамо на основі картезіанських принципів пізнання, увага
мислителів Просвітництва до музично-мовних інтонаційних зв’язків сприяло
виробленню класичних уявлень про музичну форму, гармонію, мелодію.
Однак усвідомлення їх як класичних прийшло тільки з новою,
романтичною епохою, епохою культивування особистісного висловлювання
художника,

епохою

«самоспоглядання
нотодрукування,

суб’єктивізму
духу»

і

(Ф. Шеллінг).

концертно-гастрольна

трансцендентності,
Повсюдний

діяльність

епохою
розвиток

музикантів-віртуозів,

поширення та популяризація музики серед дедалі ширших верств населення
сприяли появі відсутнього в музичній практиці попередніх епох феномену
одночасного співіснування різних історичних музичних стилів.
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Абсолютизація цінності індивідуального начала в творчій діяльності
поступово призводила до прискорення процесу неухильного оновлення
засобів виразності і до дедалі більшої віддаленості музичного минулого від
сучасного
романтиків

(романтичного).
«особливо

У

живе

музичному
відношення

мистецтві
до

характерне

історичного

для

минулого»

(Н. Берковський) зумовлювало його ідеалізацію як класичного. У постійному
пошуку нового багато композиторів пізнього романтизму (С. Франк,
К. Сен-Санс, М. Регер, Й. Брамс) почали звертатися до «класичного», що
ними ідеалізовувалося, створюючи тим самим типову неокласичну
ситуацію одночасного навмисного співіснування в межах одного музичного
твору різночасових стильових компонентів.
На початок ХХ ст. така неокласична ситуація стає щодалі більш
поширеною

серед

композиторів

різних

країн

і

різної

стильової

спрямованості. Дедалі частіше епітет «неокласичний» використовується в
музичній критиці (Р. Роллан, В. Каратигін). Посиленню неокласичних
тенденцій в музиці сприяє оновлення інтересу до античності в загальному
культурно-соціальному житті Європи (археологічні знахідки Г. Шлімана,
відродження Олімпійських ігор П. де Кубертеном) і в її художній творчості
(прерафаелізм, естетизм, неоідеалізм). Незадоволеність гіпертрофованою
чуттєвістю та іншими побічними негативними рисами пізнього романтизму,
натуралістичністю

реалізму,

безглуздям

авангардних

експериментів

футуристів приводить багатьох творців до ідеї «нового класицизму»
(Т. Манн, Ф. Бузоні).
Однак для того, щоб неокласицизм оформився в провідний напрямок
музичного мистецтва, яким він був в 20 – 30-ті роки ХХ ст., знадобилося ще
кілька чинників, головним з яких стали шокуючі для всього європейського
соціуму події Першої світової війни. Усвідомлення, внаслідок пережитих
потрясінь, необхідності зміни «культурного вектору епохи» (О. Соколов)
накладалося в художній післявоєнній атмосфері на поширені в естетико-
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філософській думці уявлення про циклічність розвитку мистецтва (Ф. Ніцше,
Г. Вельфлін). Згідно з цими очікуваннями, на зміну довго пануючому
романтизму (як прояву барокового, акласичного начала) мусило прийти
повернення до класичних принципів мистецтва. У музиці важливу роль у
виході неокласицизму на перший план відіграло те, що це повернення
(«Назад до Баха») було проголошено визнаним провідним композитором
сучасності І. Стравинським.
Музичний неокласицизм 20 – 30-х років став найяскравішим
проявом класичного в художній культурі ХХ ст. Найважливішою його
рисою, поряд із зверненням до класичних зразків, використанням античних
сюжетів і культивуванням ідей ясності, порядку і пропорційності, було
розуміння даного феномену (як його апологетами, так і його критиками) як
взаємодії двох художніх полюсів, що водночас взаємопритягуються і
взаємовідштовхуються,

–

класичного

і

сучасного

(модерністського).

Незважаючи на використання, залежно від приналежності до тієї чи іншої
національної культури, історично відмінних жанрових, формальних і
стильових моделей, неокласики розглядали їх як класичні, тобто такі, що
протистоять у своїй ідеальній зразковості мінливій, постійно оновлюваній
сучасності.
Неокласичний тип музичного мислення реалізовувався не тільки в
композиторській творчості, але також у виконавській і педагогічній
діяльності. Цей процес був пов’язаний як і з безпосереднім відтворенням
неокласичних творів – до того ж багато композиторів-неокласиків були
видатними виконавцями (Ф. Бузоні, А. Казелла, П. Гіндеміт), – так і з
зазначеними вище загальними соціально-культурними чинниками, що
вплинули і на композиторське, і на виконавське мистецтво. В останньому
серед

неокласичних

проявів

відзначимо

тенденцію

до

об’єктивної

інтерпретації, прагнення до точного відтворення нотного тексту, уникнення
виконавських прийомів, які пов’язують з романтичною традицією (надмірне
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rubato, хвильова динаміка, надмірне використання педалі на фортепіано,
vibrato і portamento на струнних інструментах тощо).
Нетривале панування музичного неокласицизму як головного напрямку
музично-мистецького життя Західної Європи завершилося після Другої
світової війни. Розчарування в гуманістичних принципах класичного
європейського мистецтва та освіти, які не змогли запобігти цивілізаційній
катастрофі, зрощення в деяких європейських країнах неокласичних художніх
установок з тоталітарною ідеологією, зрослий пріоритет індивідуальності і
герметичності творчого самовираження серед молодих митців призвели до
витіснення неокласицизму на периферію європейського музичного життя і до
його трансформації у стильову тенденцію.
Проте,

як

особливий

тип

музичного

мислення

і

творчості,

неокласицизм залишається актуальним явищем художньо-культурного
процесу. Неокласична ситуація співіснування та взаємодії сучасного і
класичного начал у межах одного творчого акту тою чи тою мірою визначає
стильові риси багатьох музичних течій другої половини ХХ – початку
ХХІ ст.,

таких

як

полістилістика,

неофольклоризм,

неоромантизм,

мінімалізм, постмінімалізм, «нова простота» тощо. Неокласичний тип
музичного мислення, що зародився в надрах романтизму та уособлювався в
неокласицизмі

композиторів

міжвоєнного

двадцятиліття,

продовжує

оплодотворяти музичну творчість сьогодення. Його прояви спостерігаються
у творчості багатьох європейських та українських композиторів – наших
сучасників (Ф. Ерсан, Д. Табакова, К. Дженкінс, М. Ліндберг, М. Скорик,
В. Сильвестров, В. Вишинський). Реалізуючись в умовах полілогічності
постмодернізму визначальні компоненти неокласичного типу музичного
творення,

що

виражаються

поняттями

«сучасного»

і

«класичного»,

видозмінюються, мультиплікуються і в своїй амбівалентності утворюють
набагато складніші взаємозв’язки, ніж це було в неокласицизмі періоду його
стильового розквіту. Оскільки і класичне, і сучасне начала не є незмінними
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культурними константами, неокласицизму судяться подальші трансформації,
а музичній науці – нові шляхи його осмислення.
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