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Вимоги до контрольної перевірки  І семестру. 

 
1. АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ОПЕРИ. 

 
Періодизація історії опери. Особливості процесу взаємодії словесно-

драматичного і музичного компонентів оперного цілого. Еволюція жанрово-
стильової системи опери: її причини і результати. 

 
1.2. ОПЕРА ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ 

 
Визначення складових оперного синтезу, комплексу засобів виразності 

іманентного кожному з них, принципів їх взаємодії. Виявлення функції 
кожного з елементів ланцюга: літ ерат урне першодж ерело (або джерело, що 
виступає у цій функції) – лібрет о – парт ит ура, - у опері як цілісному 
синтетичному художньому творі.  

Опера як динамічна художня система. Поняття: ідея, тема, художній 
образ, система образів, конфлікт, композиція. Дія в опері. Час в опері. 
Простір в опері. Опера як результативна єдність взаємодії складових 
компонентів.  

Міфи як джерело сюжетів драматичних та музично-драматичних 
творів. Міф як засіб відбиття сучасних проблем у музично-театральному 
творі. 

 
2. Жанрові прообрази опери у театрі з музикою дооперних епох. 

 
2.1 АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ. 

Історичний огляд процесу розвитку давньогрецької театральної 
традиції від Діонисійського обряду до Великих Діонисій у Афінах 
класичного періоду з акцентом на аспектах формування багаторівневої 
художньої системи, яка підпорядкована меті граничного сугестивного впливу 



на аудиторію. Антична трагедія (на зразках творів Софокла і Еврипіда) 
роздивляється як головний прообраз флорентійської dramma per musica. 
Визначаються умови реалізації твору, особливості системи засобів виразності 
трагедії, комплекс компонентів її драматургії, композиційна організація, 
характер і завдання інтерпретації усталених вихідних міфів, нарешті, ідейно-
образні рішення, а відтоді соціокультурна роль.  
 

2.2. СЕРЕДНЬОВІЧНА МІСТЕРІЯ. 
 
Історичний огляд розвитку драматичного мистецтва у церковній 

художній традиції: від Пасхального тропу до містерії. Містерія 
репрезентується як вершина розвитку музично-драматичного мистецтва доби 
Середньовіччя, як складний театральний жанр, у якому синтезовані всі 
розвинені види мистецтва духовної і світської спрямованості. Нарешті, 
містерія розглядається як виняткова художня модель світобудови відповідна 
до християнської концепції буття, а відтоді як вища художня форма 
ідеологічного впливу. Визначаються специфіка часової та просторової 
реалізації містерії; особливості організації її сюжетного матеріалу, системи 
образів, системи виразних засобів і їх взаємодії. Окреслюються умови 
побутування цього театрального явища у середньовічній художній практиці, 
виявляються тенденції формування театрального професіоналізму (професій 
драматургів, акторів, режисерів, практики антрепризних вистав т. щ.). 
Виокремлюються комплекс елементів, який був успадкований оперою. 
 

2. 3. РЕНЕСАНСНІ ЖАНРИ – ГЕНЕТИЧНІ МОДЕЛІ DRAMMA PER MUSICA. 
 

Ренесанс, як новий етап розвитку антропоцентричної світоглядної 
концепції, інспірував і активний розвиток світського мистецтва, і значні 
зміни у мистецтві сакральної традиції. Домінування гуманістичних акцентів 
призвело до кардинального оновлення жанрової системи мистецтва, у 
цілому, і музичного мистецтва, зокрема.  

Наслідком ренесансного стихійного індивідуалізму стала актуалізація 
трагічної концепції буття: «Людина і Рок». Окрім живопису, найяскравіше 
відбиття вона отримала у «високій» поезії та драматургії. У свою чергу, саме 
нове словесне та театральне мистецтво стимулювали процеси розвитку 
світської музичної професійної традиції. Найвпливовішими жанрами, у яких 
формувалася ґенеза майбутньої опери виявилися: мадригал і мадригальна 
комедія; Sacro Rappresentazione; античні п’єси і п’єси у античному дусі; 
пасторальна драма. Особливості драматургії кожного з означених жанрів 
були переосмислені і синтезовані у dramma per musica – жанрі музичного 
театру, фундаторами якого стали члени Флорентинської камерати. 



 
3.1. Від dramma per  musica  до музичної  драми.  

 
Флорентійська камерата: від теорії до практики. Комплекс керівних 

ідей і їх літературні втілення. Формування концепції “співаючої людини”. 
Практична реалізація нового бачення театрально-драматичного мистецтва у 
dramma per musica “Евридика” Оттавіо Рінуччині. Особливості інтерпретації 
міфу. Специфіка підходу Дж. Пері та Дж. Каччині до музичного рішення 
твору. 
«Орфей» К. Монтеверді – перша італійська опера за типом музичної 
драматургії. Особливості інтерпретації міфу у трагедії О. Стріджо. Побудова 
музично-образної системи. Ідейний комплекс твору. 
 

3.2. Dramma per  musica: особливості розвитку у Римі та у Венеції. 
 
Особливості розвитку флорентійського відкриття – dramma per musica 

– на ґрунті центру католицької культури. Завершення перетворення опери на 
храм духовності Нового часу братами Барберині. «Св. Олексій» Ст. Ланді – 
зразок dramma per musica Римської школи. Впровадження жанру барокової 
трагікомедії. Особливості драматургії жанру. Початок формування 
виконавської культури кастратів. 

Утворення форм і традицій соціального функціонування жанру. 
Затвердження місця опери у культурному та соціальному житті Італії.  

К. Монтеверді – визначальна постать італійської оперної культури 
першої половини XVII ст.. «Коронація Поппеї» – взірець венеціанської опери 
- барочної трагікомедії. Типологія жанру. Історичні події як вихідний 
матеріал для опери і їх оперна інтерпретація. Драматургія словесно-
драматичної основи. Музична драматургія, її змістовне навантаження і роль у 
розкритті концепції твору.  

Сучасні сценічні версії «Коронації Поппеї»: порівняльний аналіз. 
 

3.3. Формування національних оперних традицій і шляхи їх розвитку у 
країнах Західної Європи кінця XVII ст. 

 
Французька театральна культура XVII ст. Балет і французька класична 

трагедія – дві ключові генетичні моделі французької опери. Ж. Б. Люллі –
 фундатор національного французького жанрового різновиду опери.. Шлях 
майстра від комедії-балету («Міщанин у дворянстві») до tragedie lyrique 
(«Кадм і Герміона»). Жанрові особливості tragedie lyrique: ідеї, теми, коло 
сюжетів, образна система, композиція. Особливості оперного стилю 
Ж. Б. Люллі («Арміда»). 

Музичний театр Англії: від маски до опери. Традиції англійської 
театральної культури кінця XVI – XVII ст. Жанрова ґенеза англійської опери. 
Маска – генетична домінанта жанрових попередників англійської опери. 
Особливості розвитку англійського музичного театру. Опери Дж. Блоу 



«Венера і Адоніс» і Г. Перселла «Дідона і Еней» - жанровий «експеримент» в 
галузі національного музичного театру. Драматургічні особливості творів, їх 
подібності і розбіжності. 
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