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кам часу, задовольнити духовні й естетичні потреби українського со-
ціуму, розвивати міжкультурний діалог у глобалізованому європейсь-
кому суспільстві. 

Яскравим свідченням сказаного є активна творчість багатьох су-
часних колективів, що розвивають цей напрям: Національний академіч-
ний оркестр народних інструментів України, Національна заслужена 
капела бандуристів України імені Г. І. Майбороди, Київський академіч-
ний ансамбль української музики «Дніпро», ансамбль народної музики 
«Святовид», Український академічний фольклорно-етнографічний ан-
самбль «Калина» та ін. 

Нова хвиля відродження цього мистецтва на сучасному етапі пев-
ною мірою розкриває смисл вислову М. Поповича щодо пошуку опти-
мальних шляхів розвитку національної культури в умовах глобалізова-
ного світу: «Варіантів катастрофи і втрати цінностей багато, варіант від-
родження лише один. Це – дбайливе збереження всього, що служило в 
нашій історії істині, добру і красі» [1, c. 724]. 

Таким чином, провідним чинником розвитку УАНІВ був і залиша-
ється процес національно-культурного відродження, інспірований пат-
ріотичним усвідомленням унікальності своєї культури як складової єв-
ропейського культурного світу. Як і на початку ХХ ст., академічне на-
родно-інструментальне виконавство сьогодні виконує важливу місію у 
розбудові української культури, в консолідації українського суспільст-
ва, в еволюції професійного музичного мистецтва, в активізації україн-
сько-європейських гуманітарних зв’язків. 

Використані джерела 
1. Попович М. Нарис історії української культури. Київ: АртЕк, 2001. 728 c. 

Лігус Ольга Марківна 

УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА ЕЛЕГІЯ ХІХ СТ. 
ЯК ЖАНРОВА КВІНТЕСЕНЦІЯ РОМАНТИЧНОГО СТИЛЮ 

Музична творчість кожної музично-історичної епохи характеризу-
ється певними жанровими домінантами. Так, у музиці Середньовіччя па-
нували мотет і меса, митці Відродження найактивніше створювали мад-
ригали та річеркари, барокова творчість вирізняється розквітом інстру-
ментальної сюїти і concerto grosso, а композитори епохи Класицизму від-
давали перевагу сонаті та симфонії. Однією з жанрових домінант доби 
Романтизму була фортепіанна елегія, що увібрала типові для мистецтва 
ХІХ ст. настрої туги, жалю та самотності. До цього ліричного жанру зве-
рталося чимало романтиків різних національних культур, зокрема 
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Ф. Ліст, Ж. Массне, Г. Форе, Е. Гріг, Т. Безуглий, В. Заремба, М. Ли-
сенко, О. Аляб’єв, М. Глінка, А. Аренський, В. Калінніков, С. Рахманінов. 

Розгляд фортепіанних елегій українських композиторів 
Т. Безуглого, В. Заремби, М. Лисенка у контексті європейського роман-
тизму виявив виняткову органічність сприйняття українськими митця-
ми цього романтичного жанру. Вочевидь образно-психологічна барва 
«елегійності» була доволі співзвучна українській ментальності, для якої 
характерні журливість та розчуленість, на що звертали увагу дослідники 
української поетичної елегії: «В українців елегія – чи не «найнаціональ-
ніша» форма художньо-поетичного мислення» [1, с. 113]. 

Музична мова елегій Т. Безуглого (Елегія «Барвінок») та 
В. Заремби (Елегія «На кладовищі»), написаних у середині ХІХ ст., від-
биває стан розвитку тогочасної української фортепіанної мініатюри, 
орієнтованої на загальноєвропейський тип образності й інтонаційності. 
Сумний ліричний образ, носієм якого виступає пісенно-романсова тема 
універсально-романтичного характеру, коротке фразування, невибагли-
вість мелодики, гармонії та фактури – все це споріднює елегії 
Т. Безуглого та В. Заремби із салонними ліричними п’єсами першої по-
ловини ХІХ ст. 

При цьому в Елегії «Барвінок» вже простежується прагнення ком-
позитора наділити твір українським колоритом. Про це свідчить як на-
зва п’єси, так і близькість її тематизму до українських народно-
національних джерел. Специфіка музичної мови основної теми (доволі 
вузький діапазон, підкреслення мінорної барви плавним мелодичним 
рухом навколо ІІІ ступеня, повторність ритмічної формули) споріднює 
цю елегію з лірико-побутовими українськими народними піснями щем-
ливого характеру. 

Дві елегії М. Лисенка (Елегія «Журба» e-moll, ор. 39 № 3 та Елегія 
fis-moll, ор. 41 № 3), створені на межі ХІХ–ХХ ст. – наступний етап роз-
витку цього жанру в українській музиці. Окрім помітної орієнтації ком-
позитора на різні жанрові моделі елегії, створені західноєвропейськими 
романтиками Ж. Массне та Е. Грігом, у цих творах ще виразніше про-
стежується тенденція до національного увиразнення жанру. 

У процесі аналізу Елегії «Журба» виявилися стилістичні аналогії з 
Елегією Ж. Массне (ор. 10 № 5): від спільної тональності – до різномані-
тних елементів тематизму (тенорова теситура основної теми, фактури, 
вираженою двома лініями: нижньою, в якій проводиться мелодія, та 
верхньою – пульсуючим гармонічним супроводом, гармонічна канва, 
використання паралельного мажору, форшлагів, тощо). Цілком імовір-
но, що М. Лисенко добре знав елегію французького романтика, яка була 
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популярною у другій половині ХІХ ст. При цьому твір українського ми-
тця є оригінальним зразком жанру елегії, на що вказує суттєве оновлен-
ня М. Лисенком драматургії, форми і фактурної тканини. 

В іншій елегії М. Лисенка – fis-moll (ор. 41, №3) спостерігаються  
численні паралелі (драматургічні, структурні, стилістичні) з Елегією a-
moll (ор. 38, № 6) Е. Гріга. Особливо подібними видаються початкові те-
ми обох елегій, в основі яких примхлива, насичена хроматизмами тріо-
льна мелодія, що ламаною лінією сходить донизу, відштовхуючись від 
витриманого тону домінанти. Однак у кожному випадку ця мелодія має 
різний характер: у Е. Гріга – скерцозний, фольклорного забарвлення, 
підхоплений надалі безхмарно-діатонічним тематизмом наступної теми, 
а в М. Лисенка – сумний, емоційно напружений. На відміну від елегії 
Е. Гріга, хроматичні інтервали елегії українського романтика звучать 
наспівно, жалібно, нагадуючи характерні інтонації українських народ-
них лірико-побутових пісень, плачів і дум. 

Отже, створюючи свої елегії, М. Лисенко переосмислював західно-
європейські традиції цього жанру крізь призму української пісенно-
романсової та фольклорної образності й інтонаційності. 

Здійснений аналіз елегій Т. Безуглого, В. Заремби та М. Лисенка 
доводить, що особливість еволюції цього жанру в українській фортепі-
анній музиці ХІХ ст. полягала у підсиленні його емоційно-
психологічної барви «елегійності». Увібравши типові для романтичного 
мистецтва настрої розлуки, туги, жалю, самотності, які також вирізня-
ють українську ментальність, жанр елегії невипадково посів особливе 
місце в українській музиці епохи Романтизму. Вищенаведені міркуван-
ня дають підстави визначити українську фортепіанну елегію ХІХ ст. як 
жанрову квінтесенцію романтичного стилю. 

Використані джерела 
1. Ткаченко О. Г., Лахтар О. С. Українська романтична елегія й кордоцентризм: 

деякі аспекти взаємопроникнення // Вісник СумДУ. Серія: Філологія. № 1. 2007. Т. 1. 
С. 113–116. 

Лукашева Людмила Тимофіївна 

ТВОРЧИЙ ФЕНОМЕН М. М. СИНЕЛЬНИКОВА 
В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ 

МИНУЛОГО І СЬОГОДЕННЯ 
У вік цифрових технологій логічними стають процеси інтеграції, 

глобалізації та інші інноваційні винаходи, що зумовлені динамізацією 
технічних наук й щільно увійшли до понятійно-категоріального апарату 
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