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АНОТАЦІЯ 

Пєшкова В. А. Мадригал у творчості Клаудіо Монтеверді: авторське 

прочитання поетичного тексту. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 025 – «Музичне мистецтво» (02 – «Культура і мистецтво»). 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Міністерство 

культури та інформаційної політики України, Київ, 2021. 

Актуальність. Дисертацію присвячено дослідженню особливостей роботи 

італійського композитора Клаудіо Монтеверді з поетичним текстом у 

мадригалах Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et amorosi» 1638 року. У сфері 

формування художньої індивідуальності К. Монтеверді саме жанр мадригалу 

набув важливого значення, адже композитор працював у ньому з 1587 по 1638 

роки та створив за життя вісім Книг мадригалів (1587 рік – Перша книга, 1590 

рік – Друга книга, 1592 рік – Третя книга, 1603 рік – Четверта книга, 1605 рік – 

П’ята книга, 1614 рік – Шоста книга, 1619 рік – Сьома книга, 1638 рік – Восьма 

книга). Після смерті композитора (1643 рік) видавець Алессандро Вінченті 

опублікував Дев’яту книгу мадригалів К. Монтеверді (1651 рік), серед 

мадригалів якої були твори з попередніх Книг композитора. 

Таке насичене «мадригальне життя» К. Монтеверді створило широкий 

художній простір, в якому зберігаються важливі зразки жанру. Саме на прикладі 

цих зразків дослідники відтворюють шлях трансформації мадригального жанру у 

період з кінця XVI до середини XVII століть. 

Протягом всього творчого шляху К. Монтеверді проводив експерименти у 

сфері передачі емоцій поетичного тексту в музиці, шукав нові засоби втілення 

експресії слова. Музичне прочитання почуттів (які зачіпали внутрішній світ 

людини, хвилювали її душу) стало основною задачею у творчості композитора, а 

мадригал виявився магістральним жанром, в якому композитор здійснював 

власні дослідження. Актуальним у цьому контексті є звернення до останньої, 
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виданої за життя, Восьмої книги мадригалів «Madrigali guerrieri, et amorosi» 

(«Мадригали войовничі та любовні») 1638 року, в якій сконцентровані основні 

принципи роботи композитора з поетичним текстом. 

Наукова новизна. В українському музикознавстві вперше здійснено 

аналіз Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et amorosi»; зроблено підрядкові 

переклади українською мовою староіталійських поетичних текстів Ф. Петрарки, 

Ф. Тесті, Дж. Гваріні, Дж. Маріно, Т. Тассо, О. Рінуччині, А. Парма, Дж. Касоні, 

Дж. Строцци; проаналізовано співвідношення музичного та поетичного рядів; 

розкрито основні способи роботи композитора з поетичним текстом у 

мадригалах. 

Для досягнення провідної мети творчості К. Монтеверді – втілення афекту 

поетичного тексту – композитору було необхідно змінити усталений 

поліфонічний склад, який робив неможливим відродження головних засад 

античного театру – підкреслити значення та вплив Слова за допомогою Мелодії. 

У зв’язку з такою пильною увагою до слова, у запропонованому 

дисертаційному дослідження охарактеризовано сучасні погляди науковців 

стосовно особливостей поєднання вербального та музичного начал (праці 

Т. Бершадської, В. Васіної-Гроссман, В. Жаркової, Л. Крамера, Ю. Лотмана, 

О. Михайлова, К. Руч’євської, та ін.). Виявлено, що об’єднання музичного та 

вербального текстів відбувається на багатьох рівнях: інтонаційному, ритмічному, 

образно-емоційному, формотворчому; на рівні синтезу літератури в музиці, 

музики і літератури, музики в літературі. 

Окреслено міркування дослідників стосовно напрямів взаємодії слова та 

музики, які проявляються на рівні ототожнювання слова з музикою та музики зі 

словом. Наголошено, що Ритмічна структура поезії та музики постає основою 

утворення форми композиції, а особливі сенси та істини транслюються та 

набувають осмислення за допомогою реконтекстуалізації. 

Зазначено, що взаємодія музичного та поетичного мистецтв у добу Бароко 

виникала завдяки поєднанню емоційного та раціонального начал, а їх 

особливості вивчалися у контексті риторики, яка народившись за античних часів, 
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відродилась в епоху Бароко. Підкреслено, що саме вербальна художня мова 

слугувала предметом риторики, метою якої став емоційний вплив на 

сприйняття слухача. На цьому шляху важливо було правильно та красиво 

оформлювати думки у словесні тексти. 

Підкреслено, що у період з XVI по XVIII століття принципи риторики 

активно проникали до музичного мистецтва. У цьому контексті, у 

запропонованому дисертаційному досліджені, була здійснена спроба визначити 

основні принципи впливу музичної риторики на особистий афективний простір 

слухача. 

Визначено три етапи формування жанру мадригалу, які розгорталися у 

період XVI–XVII століть. Прослідковано процес трансформації композиторської 

майстерності К. Монтеверді на прикладі його семи Книга мадригалів. Наведені 

спостереження розширюють і поглиблюють уявлення про специфіку роботи 

композитора з поетичним текстом у Книгах мадригалів різних періодів 

творчості. 

На основі здійснених аналізів мадригалів Восьмої книги «Madrigali 

guerrieri, et amorosi» виявлено три основні принципи об’єднання музичного та 

поетичного текстів: за допомогою відтворення експресії конкретного слова; 

через втілення поетичної фрази або цілого рядка; через одночасне прочитання 

різних рядків поетичного тексту задля посилення обраного композитором 

афектом. 

Зазначено, що головними музичними засобами на цьому шляху в творчості 

композитора постають: об’єднання контрастних афектів в одній мадригальній 

композиції, авторська трактовка поетичного тексту (композитор міняє місцями 

слова першоджерела або цілі поетичні рядки, скорочує текст або втілює 

вибіркові фрагменти масштабних творів); застосування різної кількості партій у 

Книгах мадригалів (від двох до восьми партій з інструментальним супроводом) 

або варіювання кількості партій всередині одного мадригалу; зростання значення 

інструментального супроводу (від гармонічної підтримки до втілення 

конкретного емоційного стану); наближення до драматичних сценічних творів. 
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Зазначено, що К. Монтеверді тонко сприймав всі рівні змісту поетичного 

тексту (метроритмічний, синтаксичний, фонетичний, лексико-семантичний), що 

дозволяло композиторові наблизити один до одного музичні та поетичні тексти. 

У Восьмій книзі «Madrigali guerrieri, et amorosi» композитор протиставляє дві 

контрастні образні сфери: перша частина Книги (що має назву madrigali guerrieri 

– войовничі мадригали) розкриває мадригали, в яких відбувається показ 

протистояння героя любовному почуттю; друга частина Книги (що має назву 

madrigali amorosi – любовні мадригали) репрезентує внутрішній світ героя, його 

душевні переживання, що викликані любовними почуттями. 

У дисертаційному дослідженні наведено історичні факти щодо 

відродження мадригальної спадщини К. Монтеверді, її редакції італійським 

композитором та дослідником Дж. Ф. Маліп’єро, видання ним повного зібрання 

праць майстра музичної драми. 

Звернено увагу на творчу діяльність провідних європейських колективів, 

що виконують мадригали К. Монтеверді (як акустичних «живих» концертів, так і 

audio/video записів), зокрема, італійські ансамблі La Venexiana (художній 

керівник Клаудіо Кавіна), Concerto Italiano (художній керівник Рінальдо 

Алессандріні), французький ансамбль L‟Arpeggiata (художній керівник Крістіна 

Плюар) та ін. Здійснюється спроба крізь призму головних принципів естетики 

бароко виявити найбільш приховані, глибинні засади музичного мислення 

композитора, що визначають закономірності організації художнього цілого. 

Окреслено основні наукові конференції, на яких науковці представляють 

власні дослідження різних аспектів музики композитора (International Conference 

«Monteverdi‟s Venetian Operas: New Ideas for Interpretation and Mise en Scène» та 

A Music Research Seminar honouring Accademia degli Incogniti and Claudio 

Monteverdi у місті Венеція; International Conference «The Making of a Genius: 

Claudio Monteverdi from Cremona to Mantua» у місті Кремона та Мантуя; Annual 

Conference of Italian Musicological Society у місті Больцано тощо), музичні 

фестивалі, що об’єднані метою відродити звучання музики Бароко для 

сьогодення (Innsbrucker Festwochen der Alten Musik у місті Інсбрук з 1976 року; 



6 
 

Boston Early Music Festival у місті Бостон з 1980 року; Earlymusic у місті Санкт-

Петербург з 1998 року; Italia Festival Barocco у місті Київ з 2014 року та ін.). 

У роботі отримали подальший розвиток ідеї європейських та українських 

музикознавців щодо значення жанру мадригалу в процесі формування творчої 

індивідуальності К. Монтеверді; аналітичні спостереження західноєвропейських 

дослідників щодо особливостей взаємодії поетичного та музичного текстів у 

мадригалах композитора. Це дозволяє в українському музикознавстві значно 

розширити спектр художніх явищ, які потрапляють у об’єктив наукового 

осмислення сучасних дослідників італійської музичної культури кінця XVI – 

початку XVII століть і прояснити специфіку формування художнього мислення 

Клаудіо Монтеверді як одного з найважливіших її репрезентантів. 

Ключові слова: мадригал, музика і слово, «Восьма книга», сонет, 

поетичний текст, втілення, принцип. 

 

ABSTRACT 

Pieshkova V. A. Madrigal in Claudio Monteverdi’s creativity: author’s reading 

of the poetic text. – Qualifying research paper on the rights of manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 025 

«Musical art» (02 – «Culture and art»). Ukrainian National P. Tchaikovsky Academy 

of Music, Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Actuality. The dissertation is devoted to the research of the work peculiarities of 

the Italian composer Claudio Monteverdi with the poetic text in the madrigals of the 

Eighth book «Madrigali guerrieri, et amorosi» of 1638. In the field of formation of 

artistic individuality of C. Monteverdi, the genre of madrigal became highly important, 

because the composer worked in it from 1587 until 1638 and created eight books of 

madrigals during his lifetime (1587 – First book, 1590 – Second book, 1592 – Third 

book , 1603 – Fourth book, 1605 – Fifth book, 1614 – Sixth book, 1619 – Seventh 

book, 1638 – Eighth book). After the composer’s death (1643), the publisher 
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Alessandro Vincenti published the Ninth madrigal book by C. Monteverdi (1651). 

These madrigals included works from previous composer books. 

Such a rich «madrigal life» by C. Monteverdi has created a wide musical and 

information space, which preserves important examples of the genre. It is on the 

example of these samples that researchers reproduce the path of transformation of the 

madrigal genre in the period from the end of the XVI th to the middle of the XVII th 

centuries. 

Throughout his career, C. Monteverdi conducted experiments in the field of 

conveying the emotions of a poetic text in music, looking for new means of 

embodying the affect of the word. Musical reading of feelings (which excited the inner 

world of man, his soul) became the main task in the work of the composer, and the 

madrigal was the main genre in which the composer carried out his own research. 

Relevant in this context is the reference to the last, published during his lifetime, the 

Eighth book of madrigals «Madrigali guerrieri, et amorosi» («Madrigals of war and 

love») in 1638, which concentrates the basic principles of the composer’s work with 

poetic text. 

Scientific novelty. For the first time in ukrainian musicology, the analysis of the 

Eighth book «Madrigali guerrieri, et amorosi» was carried out; line-by-line were 

made translations into ukrainian of old italian poetic texts by F. Petrarch, F. Testa, 

J. Guarini, J. Marino, T. Tasso, O. Rinuccini, A. Parma, J. Casoni and J. Strozzi; was 

made an analysis of musical and poetic series; were indicated the main ways of the 

composer’s work with the poetic text in madrigals. 

The main goal of C. Monteverdi’s work was the implementation of the affect of 

the poetic text. To achieve this goal, it was necessary to change the established 

polyphonic composition. Such composition made it impossible to revive the main 

principles of ancient theater – to highlight the meaning and influence of the Word by 

Melody. 

Due to such high attention to the word, the proposed dissertation research 

describes the modern views of scientists on the peculiarities of verbal and musical 

combinations (works of K. S Brown, T. Bershadskaya, V. Wolf, V. Vasina-Grossman, 
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V. Zharkova, L. Kramer, Y. Lotman, O. Mikhailov, K. Ruchievskaya, S. P Shera, etc.). 

It is revealed that the combination of musical and verbal texts takes place at certain 

levels: intonation, rhythm, emotional imagination, formative; at the level of music and 

literature synthesis, music and literature, music in literature. 

We outlined the researchers’ opinions on the directions of interaction of word 

and music. These directions are manifested at the level of identification of word with 

music and music with word. The rhythmic structure of poetry and music is the basis 

for the formation of the composition form. Special meanings and truths are transmitted 

and understood through recontextualization. 

It is noted that the interaction of musical and poetic arts in the Baroque era arose 

due to a combination of emotional and rational principles. Their peculiarities were 

studied in the context of rhetoric, which was born in ancient times and revived in the 

Baroque era. It is emphasized that verbal artistic language has become the subject of 

rhetoric. The purpose of it was the emotional impact on the feelings of the listener. 

In this way, it was important to correctly and beautifully formulate thoughts into 

verbal texts. 

It is emphasized that the principles of rhetoric penetrated into the art of music in 

the period from the XVI to the XVIII century. Based on this in the proposed 

dissertation research an attempt was made to determine the basic principles of the 

emotional impact of musical rhetoric on the personal affective space of the listener. 

Three stages of formation of the madrigal genre were determined. These stages 

took place in the period of XVI–XVII centuries. The process of transformation of 

C. Monteverdi’s compositional skill was traced on the example of his seven Book of 

madrigals. These observations expand and deepen the idea of the specifics of the 

composer’s work with poetic text in the Books of madrigals of different periods of 

creativity. 

Three basic principles of combining musical and poetic texts were revealed 

based on analysis of madrigals of the Eighth book «Madrigali guerrieri, et amorosi». 

The first principle is the synthesis of verbal and musical texts made by reproducing the 

expression of a particular word. The second one is performed through the embodiment 
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of a poetic phrase or a whole line. The last one is performed through the simultaneous 

reading of different lines of the poetic text in order to strengthen the affect chosen by 

the composer. 

Main methods of the composer to achieve such effect were listed. One of these 

methods is a combination of contrasting affects in one madrigal composition. The next 

method is the author’s interpretation of the poetic text (the composer changes the 

words of the original source or whole poetic lines, shortens the text or embodies 

selected fragments of large works). Another method is to use different numbers of 

parts in the madrigal books (from two to eight parts with instrumental accompaniment) 

or modify the number of parts within one madrigal. One more method is to increase 

the importance of instrumental support (from harmonious support to the embodiment 

of a specific emotional state). The last method is to approach dramatic stage works. 

C. Monteverdi sensitively perceived all levels of poetic text (metrorhythmic, 

syntactic, phonetic, lexical-semantic), which allowed the composer to bring closer 

musical and poetic texts. C. Monteverdi juxtapose two contrasting figurative spheres in 

Eighth book «Madrigali guerrieri, et amorosi». The first part of the Book (called 

madrigali guerrieri – warlike madrigals) reveals madrigals in which the hero is 

opposed to the feeling of love. The second part of the Book (called madrigali 

amorosi – love madrigals) represents the inner world of the hero, his emotional 

experiences caused by love feelings. 

The dissertation research presents historical facts about the revival of the 

madrigal heritage of C. Monteverdi, its editions by the Italian composer and researcher 

J. F Malipiero, his publication of a complete collection of works by the master of 

musical drama. 

This research payed attention to the creative work of leading european bands 

performing madrigals by C. Monteverdi (both acoustic «live» concerts and audio/video 

recordings) such as the Italian ensembles La Venexiana (art director Claudio Cavina), 

Concerto Italiano (art director Rinaldo Alessandrini), the French ensemble 

L‟Arpeggiata (art director Cristina Pluhar) and others. Through the prism of the main 

principles of baroque aesthetics made an attempt to reveal the most hidden, deep 
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principles of the composer’s musical thinking. These principles determine the laws of 

organization of the artistic whole. 

The main scientific conferences at which scientists present their own research on 

various aspects of composer’s music were outlined (International Conference 

«Monteverdi‟s Venetian Operas: New Ideas for Interpretation and Mise en Scène» and 

A Music Research Seminar honouring Accademia degli Incogniti and Claudio 

Monteverdi in Venice; International Conference «The Making of a Genius: Claudio 

Monteverdi from Cremona to Mantua» Cremona and Mantua; Annual Conference of 

Italian Musicological Society in Bolzano etc.). Music festivals were also outlined. 

These festivals united to revive the sound of Baroque music for today (Innsbrucker 

Festwochen der Alten Musik in Innsbruck since 1976; Boston Early Music Festival in 

Boston since 1980; Earlymusic in St. Petersburg since 1998; Italia Festival Barocco in 

Kyiv since 2014, etc.). 

The work has further development of the ideas of european and ukrainian 

musicologists on the importance of madrigal genre in the process of forming creative 

personality of C. Monteverdi. Analytical observations of western European researchers 

were developed in regards to the peculiarities of the interaction of poetic and musical 

texts in the composer’s madrigals. This allows to expand significantly the range of 

artistic phenomena in ukrainian musicology. Such phenomena fall into the attention of 

modern researchers of italian musical culture of the late XVI – early XVII centuries. 

Furthermore, it helps to clarify the specifics of the formation of Claudio Monteverdi’s 

artistic thinking as one of its most important representatives. 

Key words: madrigal, music and word, «Eighth book», sonnet, poetic text, 

embodiment, principle. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Жанр мадригалу мав надзвичайно важливе значення у 

творчості Клаудіо Монтеверді. За словами Деніса Арнольда, «серце музики 

Клаудіо Монтеверді знаходиться в його мадригалах; подібно до Й. Гайдна, душа 

якого втілена в його струнних квартетах, Монтеверді розкривається у своїх 

мадригалах» [185, с. 46]. Композитор звертався до жанру мадригалу більше 

п’ятдесяти років: перші зразки мадригалів були об’єднані у Книгу 1587 року, а 

пізні мадригали наповнили Восьму книгу «Madrigali guerrieri, et amorosi» 

(«Войовничих та любовних мадригалів») 1638 року. Вісім «Книг» мадригалів, 

які були створені композитором за життя, втілюють усі особливості драматичної 

історії жанру з кінця XVI до середини XVII століть. Показово, що мадригали 

останніх Книг (Шостої, Сьомої, Восьмої) вже наближені до сценічних творів 

композитора. Найбільш знаменитим зразком театралізованої сцени є «Il 

combattimento di Tancredi e Clorinda» («Битва Танкреда і Клорінди») з Восьмої 

книги «Madrigali guerrieri, et amorosi». 

Така багата мадригальна спадщина К. Монтеверді (загалом 

279 мадригалів
1
) становить цінність для слухачів, виконавців і дослідників, адже 

вона дозволяє сучасній людині доторкнутися до мистецтва минулого й 

організувати натхненний музичний діалог між культурою XVII і ХХІ століть. Як 

зазначає О. Самойленко у лекціях з музичної семіології, у такому процесі 

«виникає досить незалежне, ніби поза- і над-особистісне життя самої культури, її 

функціональна незалежність, що дозволяє Ю. Лотману визначати культуру як 

феномен особливої пам’яті – суму неспадкової інформації (виділено мною. – 

В. П.)» [153, с. 6]. Отже, звертаючись до «особливої пам’яті» культури 

XVII століття через мадригали К. Монтеверді, сучасне музикознавство та 

виконавство отримують надважливу «неспадкову інформацію», що дозволяє 

розуміти мову просторового діалогу. 

                                           
1
 Інформацію про кількість мадригалів наведено в монографії В. Жаркової «Десять взглядов 

на историю западноевропейской музыки Тайны и желания Homo Musicus» [73, с. 52] 
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Творчість К. Монтеверді відображає перехід від стилю Prima pratica (де 

поетичний текст був підпорядкований правилам контрапункту) до Seconda 

pratica (де головним слово було). Саме жанр мадригалу виявляє всі етапи 

пошуку нових художніх рішень, відтворює сміливі експерименти з поетичним 

текстом та виявляє способи втілення поезії в музиці з максимально точним 

втіленням афекту слова. Не дивно, що новаторські творчі принципи композитора 

викликали супротив прихильників Prima pratica та призвели до бурхливої 

дискусії навколо мадригалів композитора. К. Монтеверді «рішуче відхиляв 

правила, що традиційно визначали майстерність і професіоналізм композитора» 

[73, с. 51] заради втілення нових ідей, що з’являлись у результаті невпинного 

творчого пошуку засобів втілення поетичного тексту. Як відомо, у 1600 році 

мадригали «Anima mia perdona» та «Cruda Amarilli» (що пізніше були 

опубліковані в Четвертій та П’ятій книгах мадригалів) стали об’єктами 

негативної критики з боку Джованні Марії Артузі, який навчався в Царліно і 

відстоював музичні принципи свого вчителя. Своє обурення стосовно стилю 

творів К. Монтеверді Дж. М. Артузі висловив у відомому памфлеті «L‟Artusi 

overo Delle imperfezioni della moderna musica» («Артузі, або Про недосконалість 

сучасної музики»), в якому критикував дев’ять коротких уривків з двох 

мадригалів композитора. На думку Н. Ігнатьєвої, «вона (полеміка. – В. П.) 

підбила естетичні підсумки мантуанського періоду творчості Монтеверді і, 

одночасно, розквіту багатоголосого мадригалу в Італії межі століть» [80, с. 7]. 

Така полемічна увага до творчості К. Монтеверді була зумовлена 

авангардністю його композиційних рішень. У своїй музиці композитор приділяв 

особливу увагу проблемі втілення драматичних емоцій і образів поетичного 

тексту в музиці. Метою композитора було створення звучання, що розкриває 

багатство і складність внутрішнього світу людини з усіма її суперечностями. За 

твердженням В. Жаркової, «Монтеверді, як ніхто інший в той час, зухвало 

експериментував із можливостями слова, яке немов “черв’як у яблуці” 

(Ф. Боссан), руйнувало “якості смаку” музичних структур, знайомих 

європейському слухачеві» [73, с. 51]. Звертаючись до праць давньогрецьких 
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філософів і риторів, К. Монтеверді отримував знання про можливості впливу 

ораторського слова на людину. Композитор прагнув пізнати найтонші коливання 

емоційного стану людини та віднайти музичні принципи впливу на людські 

пристрасті. Вивчаючи особливості роботи зі словом у творах своїх попередників 

(Луки Маренціо, Луццаско Луццаскі, Ж’яша де Верта та Андреа Ґабріелі), 

К. Монтеверді аналізував притаманні їм принципи передачі афекту. 

Для реалізації своїх ідей композитору належало відшукати особливий 

спосіб передачі афектів у музичному творі, результатом чого стало створення 

принципово нового стилю concitato. К. Монтеверді цікавила не просто 

можливість передачі сутності слова в музиці, а максимальне посилення впливу 

змісту та сенсу поетичного тексту на слухача різними музичними засобами, 

адже, за словами К. Монтеверді, до нього музика була лише «м’якою» або 

«помірною» [254, с. 125]. 

Філософським орієнтиром на цьому шляху для композитора стали роботи 

Платона. Спираючись на них, К. Монтеверді усвідомлює сенс стилю concitato, 

який розкриває у передмові до Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et amorosi», 

процитувавши філософа: «Suscipe harmoniam illam quae ut decet imitatur fortiter 

euntis in proelium voces atque accentus» – «Візьми ту гармонію, котра, як і 

повинно бути, імітує голос і акценти людини, яка сміливо вступає в бій» 

[255, с. XV]. Так філософ підкреслює, що «схвильований стиль» закладений вже 

в самому голосі людини, яка відчуває певні емоції, знаходиться під впливом того 

чи іншого афекту. Композиторові необхідно зафіксувати цей «стан надзвичайної 

концентрації енергії» [53, с. 91] та віднайти ідентичну форму його втілення в 

музичному творі. 

Важливу роль на цьому шляху відігравали поетичні тексти, які 

К. Монтеверді обирав для своїх мадригалів. Композитор цікавився 

літературними творами сучасних йому авторів та захоплювався поетами 

минулого водночас. На думку літературознавців, у літературі бароко відбувалось 

розширення і вдосконалення поетичних прийомів: алегорій, анафор, антитез, 

гіпербол, повторів. Посилилося значення метафори, яка стала особливістю 
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літературних творів італійських поетів того часу (Траяно Боккаліні, 1556–1613; 

Джамбаттіста Маріно, 1569–1625; Алессандро Тассоні, 1565–1635; 

Клавдіо Акілліні, 1574–1640; Джованні Франческо Біонді, 1572–1644 та ін.). 

Активне використання поетами таких літературних прийомів сприяє втіленню 

прагнень людини до пошуку глибинного сенсу існування. Адже, як зазначає 

критик Джованні Гетто, «…тимчасом як світ розширює свої географічні та 

астрономічні кордони, а природа змінює свої біологічні та механічні принципи, 

тимчасом він (світ. – В. П.) повертається до тривожної присутності Бога <…> 

або невимовно виявляється з глибин великих і складних містичних переживань, 

людина бореться за володіння цим світом і цим Богом, удосконалюючи свою 

філологію, пробуджуючи і вдосконалюючи техніку для кожної галузі знання 

(виділено мною. – В. П.)» [217, с. 134]. 

У процесі єднання поезії та музики композитор створював унікальний 

емоційний простір, в якому здійснював пошук особливої музичної мови для 

реалізації своїх ідей. Результати такого пошуку К. Монтеверді сконцентрував у 

вершинній Восьмій книзі «Madrigali guerrieri, et amorosi» 1638 року. 

Природно, що мадригали К. Монтеверді своєю яскравістю та граничною 

емоційністю приваблюють слухачів сучасності. Ніколаус Арнонкур наводить 

натхненне міркування стосовно значення музики К. Монтеверді для сучасності 

та сенсу її виконання: «Було б абсолютно безглуздо намагатися виконувати цю 

музику тільки як “старовинну”, з цікавістю музейного працівника і історика. 

Ми – сучасні живі музиканти, а не дослідники старожитностей; ми можемо грати 

лише ту музику, яка нам щось говорить, яка здається нам важливою» [16, с. 35]. 

Н. Арнонкур підкреслює, що «музика Монтеверді саме тому так цікава для нас, 

що вона ніколи не може застаріти, а завжди залишається яскравою, живою» 

[16, с. 35]. Показовими в цьому аспекті є активні процеси утворення 

виконавських угрупувань (La Venexiana, Concerto Italiano – Італія; L‟Arpeggiata – 

Франція та ін.), фестивалів (Innsbrucker Festwochen der Alten Musik у 

місті Інсбрук з 1976 року; Boston Early Music Festival у місті Бостон з 1980 року; 

Earlymusic у місті Санкт-Петербург з 1998 року; Italia Festival Barocco у 
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місті Київ з 2014 року та ін.), конференцій (International Conference «Monteverdi‟s 

Venetian Operas: New Ideas for Interpretation and Mise en Scène» та A Music 

Research Seminar honouring Accademia degli Incogniti and Claudio Monteverdi у 

місті Венеція; International Conference «The Making of a Genius: Claudio 

Monteverdi from Cremona to Mantua» у місті Кремона та Мантуя; Annual 

Conference of Italian Musicological Society у місті Больцано тощо), присвячених 

творам композитора. Зокрема, в Україні 2017 року було запущено стартап «Open 

Opera Ukraine» (Наталя Хмілевська, Анна Гадецька, Галина Григоренко), що 

став чудовою платформою для реалізації проектів, пов’язаних зі старовинною 

музикою. 

Закономірно, що в сучасному музикознавстві посилюється увага науковців 

до жанру мадригалу. Така зацікавленість знаходить відображення у ґрунтовних 

наукових працях. Одним із перших дослідників творчості К. Монтеверді був Лео 

Шраде, який у дослідженні «Creator of Modern Music» досліджує розвиток стилю 

композитора, виявляє стилістичні особливості, що не тільки реформували 

музичне мистецтво його часу, але й стали провідним принципом усіх наступних 

музичних стилів [276]; Деніс Арнольд у роботі, «Monteverdi (Master Musicians 

Series)» у хронологічному порядку розглядає періоди життя й творчості 

К. Монтеверді, торкається найбільш показових творів кожного з цих періодів та 

аналізує різні аспекти музичної мови композитора [185]; Гері Томлінсон (робота 

«Monteverdi and the End of the Renaissance») розглядає творчість К. Монтеверді в 

широкому культурному контексті, висвітлює стан італійської музики, поезії та 

ідеології часів композитора [290]; дослідження Паоло Фаббрі «Monteverdi» 

засноване на листах К. Монтеверді, які формують розуміння естетичних засад 

композитора і його часу, а також висвітлюють численні й різноманітні контексти 

для створення музики в найбільш важливих музичних центрах Італії [211]; Тім 

Картер у дослідженні «Monteverdi‟s Musical Theatre» зосереджує увагу на 

яскравих досягненнях К. Монтеверді у сфері театральної музики [199]; Массімо 

Оссі в роботі «Divining the Oracle: Monteverdi‟s Seconda prattica» заглиблюється 

в найважливіший аспект кар’єри К. Монтеверді – розвиток принципів Seconda 
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pratica [263]. Окрему увагу дослідники приділяють і жанру мадригалу. Зокрема, 

Марта Фельдман у роботі «City Culture and the Madrigal at Venice» досліджує 

венеційський мадригал XVI століття, зосереджуючи увагу на важливих для 

венеційців цицеронівських риторичних принципах [212]; Маргарет Енн Маббет 

у роботі «The Italian madrigal, 1620–1655» створила антологію, в якій 

представила перелік покровителів композиторів-мадригалістів та цілу колекцію 

рукописних копій мадригалів означеного періоду з власними коментарями [246]; 

Сьюзен Льюїс Хаммонд у дослідженні «The Madrigal: a research and information 

guide» створила бібліографію наукових досліджень щодо численних афектів 

композиції мадригалу [225]. 

Творча фігура К. Монтеверді представлена в роботах російських і 

українських музикознавців. Серед російських досліджень вагоме місце посідає 

монографія В. Конен «Монтеверди», в якій розглядаються біографічні факти, 

мадригальна та оперна творчість композитора [92]. У дисертаційному 

дослідженні Н. Ігнатьєвої «Мадригалы мантуанских композиторов на тексты 

“Верного пастуха” Дж. Б. Гварини» представлений аналіз мадригалів 

К. Монтеверді з Четвертої та П’ятої книг на тексти Дж. Б. Гваріні [80]; І. Гамова 

у дисертаційному дослідженні «Полифония К. Монтеверди» зосереджує увагу на 

особливостях поліфонічного письма композитора [46]; О. Гордіна в роботі 

«Монтеверди. Мантуанские шедевры» концентрується на опері «Орфей» та 

«Вечірні Блаженної Діви» в контексті еволюції творчого стилю композитора 

[56]. 

В українському музикознавстві жанр мадригалу висвітлюється в 

дослідженнях Н. Герасимової-Персидської, де прослідковується еволюція 

музичного стилю К. Джезуальдо [48]. У монографії В. Жаркової «Десять 

взглядов на историю западноевропейской музыки. Тайны и желания Homo 

Musicus», том ІІ [73], її статтях «Мадригали Клаудіо Монтеверді як феномен 

музичної культури XVII століття» [68], «О новых ориентирах европейской 

музыкальной культуры XVII века» [69] визначено місце та роль мадригалу в 

історії музики, висвітлено основні орієнтири творчих пошуків К. Монтеверді. 
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Н. Назарова у статті «Трансформация жанра мадригала в творчестве 

К. Монтеверди» здійснює хронологічний огляд розвитку жанру мадригалу в 

творчості К. Монтеверді в контексті музичних особливостей епохи [21]. Тан 

Чжанчен у дисертаційному дослідженні «Специфіка трактовки басу в опері 

XVII–XIX століть: між амплуа та характером» [170] та статті «Партія Сенеки в 

“Коронації Поппеї” К. Монтеверді: драма в музиці» [169] аналізує басові партії в 

операх та мадригалах композитора, виявляючи характерні музичні риси 

створення образу героя. 

Однак, жанр мадригалу у творчості К. Монтеверді потребує більш 

детального та глибинного дослідження. У цьому контексті актуальним 

виявляється аналіз мадригалів Клаудіо Монтеверді в аспекті авторського 

прочитання поетичного тексту, а саме Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et 

amorosi» як зразка зрілого стилю композитора. Актуальність представленої 

теми визначає і європейське сучасне виконавське мистецтво, адже воно відбиває 

зацікавленість сучасної людини музикою епохи Бароко.  

Метою дослідження є виявлення принципів поєднання поетичної та 

музичної складової в мадригалах К. Монтеверді. 

Реалізація поставленої мети визначила наступні завдання дослідження: 

– висвітлити наукові погляди на проблему поєднання вербального та 

музичного текстів у сучасному музикознавстві; 

– простежити основні етапи формування жанру мадригалу в музичній 

культурі XVI–XVII ст.; 

– проаналізувати «Книги» мадригалів К. Монтеверді як етапи творчого 

шляху композитора; 

– виявити специфіку музичного прочитання К. Монтеверді поетичних 

текстів у Восьмій книзі «Madrigali guerrieri, et amorosi». 

Об’єктом дослідження є взаємодія музичної та поетичної складових у 

мадригалах Клаудіо Монтеверді. 

Предмет дослідження – авторське прочитання поетичного тексту у 

Восьмій книзі «Madrigali guerrieri, et amorosi» композитора. 
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Аналітичний матеріал дослідження складають мадригали Восьмої книги 

«Madrigali guerrieri, et amorosi» Клаудіо Монтеверді. Для дослідження ми 

обрали мадригали композитора за редакцією Джан Франческо Маліп’єро у 

виданні «Dover Publications, Inc» 1991 року. 

Специфіка поставлених завдань зумовила вибір методологічної бази 

дослідження. Роботу засновано на комплексному підході, який включає 

історіографічний, жанровий, компаративний та лінгвістичний методи аналізу. 

Теоретичною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, серед яких: джерела монографічного типу, присвячені життєвому і 

творчому шляху К. Монтеверді [92, 185, 211, 215, 222, 247, 276, 290] та окремим 

сферам творчості композитора [199, 204]. Було залучено епістолярну спадщину 

К. Монтеверді [254, 256]. 

Для розуміння культурно-історичного контексту та умов формування 

творчої особистості композитора важливими стали музично-історичні 

дослідження, присвячені європейській (зокрема італійській) музичній культурі 

епохи Бароко – М. Лобанової [99], Г. Вьольфліна [35, 36], Ю. Віппера [38, 39], 

Г. Вольфа [40], Е. Гомбріха [54]. 

Специфіка обраної проблематики зумовила необхідність звернення до 

філософських джерел, присвячених осмисленню світогляду митця, ролі людини 

в тогочасному світі та важливої для епохи теорії афектів [42, 62, 260, 281], робіт, 

присвячених творчості італійського поета Дж. Маріно [287]. 

Фундаментом для виявлення художньо-естетичних орієнтирів 

К. Монтеверді та загальних принципів його художнього мислення стали 

дослідження І. Гамової [46], В. Жаркової [67–73], В. Конен [92], Т. Ліванової 

[97], Р. Роллана [141], Д. Арнольда [185], Д. Бартеля [186], Ф. Маліп’єро [247], 

Л. Шраде [276], Е. Фубіні [214], Г. Томлінсона [290]. 

Необхідність розуміння загальних особливостей функціонування 

мадригального жанру в музичній культурі XVI–XVII століть зумовило звернення 

до досліджень В. Конен [92], С. Л. Хаммонд [225], М. Фельдман [212], 

Д. Арнольда [186]. 
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Проблематика роботи визначила необхідність вивчення фундаментальних 

досліджень естетики і музикальності італійської мови та поезії: Л. Баткіна [19], 

Н. Даньшиної [59], О. Лосєва [101], Т. де Мауро [251], В. Шишмарьова [178], 

А. Собреро і А. Мільєтті [279]. 

При вивченні розвитку мистецтва риторики фундаментальними 

дослідженнями стали: праці Цицерона [200], Квінтіліана [114], Платона [131], 

Аристотеля [15]. Задіяні в дослідженні роботи Т. Автухович [3], С. Аверінцева 

[2], Р. Галаніна про Протагора та Горгія [43], О. Захарової [75], М. Суріна [168], 

Ф. Гвардіані [223] та ін. 

Наукова новизна дисертації. Вперше в українському музикознавстві 

здійснено аналіз останньої, опублікованої за життя композитора, Восьмої книги 

«Madrigali guerrieri, et amorosi»; зроблено підрядкові переклади 

староіталійських поетичних текстів Ф. Петрарки, Дж. Гваріні, Дж. Маріно, 

Т. Тассо та ін.; проаналізовано співвідношення музичного та поетичного рядів; 

виявлено особливості роботи композитора з поетичним текстом. У дослідженні 

звернено увагу на діяльність провідних виконавських колективів, що виконують 

мадригали К. Монтеверді сьогодні (як live-концертів, так і аудіо/відео записів): 

італійські ансамблі La Venexiana (керівник Клаудіо Кавіна), Concerto Italiano 

(керівник Рінальдо Алессандріні), французький ансамбль L‟Arpeggiata (керівник 

Крістіна Плюар) та ін. Здійснюється спроба крізь призму головних принципів 

естетики бароко виявити найбільш приховані, глибинні засади музичного 

мислення композитора, що визначають закономірності організації художнього 

цілого. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження 

можуть бути використані в лекційних курсах історії світопвої зарубіжної музики, 

історії культури, аналізу музичних творів, а також в процесі роботи над 

виконанням творів композитора. 

Апробація матеріалів дисертації здійснювалася у формі звітів на 

засіданнях кафедри світової музики НМАУ ім. П. І. Чайковського та у виступах 

на міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: 
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ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці» (КІМ 

ім. Р. М. Глієра, м. Київ, 2016); ХVІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Молоді музикознавці» (КІМ ім. Р. М. Глієра, м. Київ, 2017); 

ХVІ Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Музичне мистецтво 

та наука на початку третього тисячоліття» (ОНМА ім. А. В. Нежданової, 

м. Одеса, 2017); VII Міжнародна наукова конференція «Ювілейні та пам’ятні 

дати 2017 року» (НМАУ ім. П. І. Чайковського, м. Київ, 2017); 

XVII Всеукраїнська молодіжна науково-творча конференція «Дні науки» 

(ОНМА ім. А. В. Нежданової, м. Одеса, 2018); ХIX Міжнародна науково-

практична конференція «Молоді музикознавці» (м. Київ, КІМ ім. Р. М Глієра, 

2019); XIХ Всеукраїнська молодіжна науково творча конференція «Дні науки» 

(ОНМА ім. А. В. Нежданової, м. Одеса, 2019); Міжнародний музикознавчий 

семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» 

(ОНМА ім. А. В. Нежданової, м. Одеса, 2019); ХX Міжнародна науково-

практична конференція «Молоді музикознавці» (м. Київ, КМАМ ім. Р. М. Глієра, 

2020); ХXІ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці» 

(м. Київ, КМАМ ім. Р. М. Глієра, 2021). 

Результати досліджень були зафіксовані у статтях:  

1. Пешкова В. Мадригал К. Монтеверди «Hor che’l ciel e la terra» («Час, 

когда небо и земля»): особенности воплощения поэтического текста // 

Київське музикознавство : зб. наук. пр. Вип. 54. Київ, 2016. С. 79–85. 

2. Пешкова В. О воплощении поэтического слова в мадригале 

К. Монтеверди «Gira il nemico insidioso amore» («Окружил враг 

коварный, любовь») // Київське музикознавство : зб. наук. пр. Вип. 56. 

Київ, 2017. С. 111–118. 

3. Пєшкова В. «Altri canti d’amor tenero arciero» з «Восьмої книги» 

мадригалів Клаудіо Монтеверді: цілісність музичної композиції // 

Київське музикознавство : зб. наук. пр. Вип. 57 : Культурологія та 

мистецтвознавство : До 150-річчя Київського інституту музики 
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ім. Р. М. Глієра. Київ, 2018. С. 153–163. 

https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.13 

4. Pieshkova V. The Principle of Combination of the Music and Poetic Texts in 

the «Eighth Book» of Claudio Monteverdi’s Madrigals // 3rd International 

Conference on Art Studies : Science, Experience, Education (ICASSEE 

2019). Part of series Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research. 2019/11/26. ISBN 978-94-6252-837-6. DOI: 

https://doi.org/10.2991/icassee-19.2019.26 WOS:000558717900026. 

5. Пєшкова В. Принципи роботи з поетичним текстом у ранніх мадригалах 

Клаудіо Монтеверді (на прикладі мадригалів з перших чотирьох книг 

композитора) // Київське музикознавство : зб. наук. пр. Вип. 59. С. 128–

141. https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.10  

Структура дисертації зумовлена логікою розкриття теми. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів (семи підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Список використаної літератури налічує 297 

позицій. Повний обсяг дисертації становить 271 сторінок (179 сторінки – 

основна частина).  
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ЕПОХУ БАРОКО І 

ЇХ ВТІЛЕННЯ В ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ XVII СТОЛІТТЯ 

1.1 Принципи взаємодії музичного і поетичного рядів: сучасні 

дослідницькі стратегії 

Осмислення проблеми взаємодії слова та музики є особливо актуальним 

для гуманітарної науки ХХ–ХХІ століть. Принципи поєднання музичної та 

поетичної складових творів композиторів різних епох є постійним об’єктом 

наукового діалогу і в сучасному музикознавстві. Прагнення систематизувати й 

класифікувати характерні особливості перетину мов двох мистецтв зафіксовані в 

численних працях західноєвропейських і слов’янських науковців. Значний обсяг 

гуманітарних досліджень сприяє народженню нових смислових вимірів та 

виявленню закономірностей взаємопроникнення музичного та поетичного 

текстів. 

Визначення основних принципів взаємодії слова та музики складає основу 

ґрунтовних праць, серед яких значне місце належить матеріалам Другої 

міжнародної конференції з вивчення слова та музики в Енн-Арборі 1999 року, 

авторами яких є Лоуренс Крамер (Lawrence Kramer) [237–239], Уолтер Бернхарт 

(Walter Bernhart) [190], Регула Холь Трілліні (Regula Hohl Trillini), та ін. 

Серед досліджень російських науковців слід згадати роботи Ю. Лотмана 

[104–108], Б. Асаф’єва [17–18], О. Михайлова [74, 115, 158, 159], К. Руч’євської 

[142–146], Т. Бершадської [26], В. Васіної-Гроссман [33, 34], М. Алєксєєвої [4–

8], Н. Миш’якової [119], а також матеріали конференції пам’яті О. Михайлова
2
, 

яка концентрує дослідницькі інтенції у проблемній зоні усвідомлення специфіки 

єднання слова та музики [99]. Зацікавлення українських дослідників вказаною 

проблематикою ткож є постійним – роботи Н. Герасимової-Персидської [47, 49, 

50], О. Зінькевич [77, 78], О. Дьячкової [66], В. Жаркової [70, 71], О. Самойленко 

                                           
2
 О. Михайлов 1993 року заснував конференцію «Слово та музика» для філологів і 

музикознавців. 
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[150], В. Реді [139], О. Соломонової [161], О. Сакало [147], Ю. Малишевої [112], 

Лі Цін [98], Ду Вей [63], А. Саприкіної [155]. Змістовні матеріали презентує 

також збірка статей «Семантичні аспекти слова в музичному творі» [157], в якій 

містяться роботи О. Самойленко, М. Черкашиної, В. Москаленка, М. Ковалінаса, 

Н. Зеленіної, І. Тукової та ін. 

У межах пропонованої дисертації ми представимо основні положення 

досліджень науковців, на теорії та концепції яких спираємось у процесі аналізу 

мадригалів Клаудіо Монтеверді. 

В основні теорії взаємодії слова та музики Лоуренса Крамера [237–239] 

знаходиться інтерпретація семантичного значення в структурі музичного твору. 

Він вивчав ефекти єднання музики й літератури в їхньому історичному 

контексті, застосовуючи метод «тандемного читання музичних і літературних 

творів» [237, с. 159]. У праці «Music and Poetry: The Nineteenth Century and After» 

(«Музика і поезія: ХІХ століття й пізніше») Л. Крамер висловлює міркування 

щодо загальноприйнятих трактувань понять «музика поезії» (або «музична 

поезія») та «поезія музики» (або «поетична музика»): «Заведено називати поезію 

“музичною”, коли вона солодкозвучна, умовна, називати музику “поетичною”, 

коли вона здається особливо виразною. <...> Музика поезії і поезія музики – одне 

і те саме: сформований потік часу, вироблений розгортанням структурного 

ритму, особливо там, де цей ритм має катартичну основу» [238, с. 241] Отже, 

надзвичайно важлива особливість перетину музики та поезії, яку виокремлює 

Л. Крамер, проявляється тут саме в ритмічній організації твору кожного з видів 

мистецтв, що виступає в ролі формотворчого каркасу для нашарування 

подальших етапів створення композиції (вибудовування рими, інтонації, 

мелодичної звуковисотності тощо). 

Л. Крамер вважає, що «звукові форми в русі є єдиним змістом музики» 

[239, с. 3]. Він апелює до естетики Іммануїла Канта, згідно з якою музика 

говорить за допомогою чистих відчуттів, а не понять. Тому музика, на відміну 

від поезії, не залишає нічого для роздумів. Л. Крамер не погоджується з 
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поглядами німецького філософа, адже музика, в його розумінні, насправді 

референційна, але не може стверджувати істину, як це робить вербальна мова. 

Задля виявлення засобів, що допомагають словом донести істину, 

Л. Крамер звертається до особливої функції повсякденної мови – мовленнєвих 

актів. Теорія мовленнєвого акту вивчає перформативну частину мови, оскільки 

висловлювання як такі часто мають значення дії. Отже, кожен акт комунікації 

передбачає можливість того, що він буде переосмислений у нових контекстах. 

Саме в такому процесі переосмислення дослідник вбачає можливість музичного 

тексту транслювати особливі сенси та істини. 

Л. Крамер вводить поняття «структурних тропів», що означає здатність до 

різних практичних реалізацій структурних процесів, які також функціонують як 

експресивні дії в певних культурних або історичних межах [239]. З дослідження 

Л. Крамера стає зрозуміло, що не існує чітко визначеної формули для пошуку 

структурних тропів, через що їх складно виявити. Структурні тропи утворюють 

мову інтерпретації. Як і мовні акти, вони зазвичай зустрічаються там, де об’єкт 

інтерпретації здається проблематичним, наприклад, у випадках, коли очікуваний 

елемент відсутній, або, навпаки, коли є щось зайве. Це схоже на мовленнєвий 

акт, який відбувається при навмисному відхиленні від регулярності прямої мови. 

У процесі аналізу мадригалів Клаудіо Монтеверді у дисертаційному 

дослідженні ми залучаємо функцію структурних тропів для аналізу метафори в 

поетичних текстах. Звернення до наукових досліджень Л. Крамера сприяло 

коректній інтерпретації поетичних образів, виявлених за допомогою 

підрядкового перекладу староіталійських текстів, що сприяє відповідному 

трактуванню емоційного стану в музичному втіленні вербального тексту. 

Полемічно-дискусійного ракурсу стосовно міркування Л. Крамера щодо 

ідентичності «музичної поезії» та «поетичної музики» набуває трактування 

співвідношення поезії та музики в дослідженні Раймона Монелле «The Sense of 

Music: Semiotic Essays» («Сенс музики: семіотичні нариси») [253]. Основною 

думкою в роботі є твердження, що пряме ототожнення музичного сенсу зі 

змістом тексту є неможливим, «навіть у піснях, – підкреслює Р. Монелле, – де 
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немає дисгармонії» [253, с. 8]. Музика завжди щось додає до тексту, а в деяких 

випадках щось прибирає. Позицію Р. Монелле підтримує Владімір Янкелевич у 

праці «Music and the Ineffable» («Музика й невимовне»), який також зазначає, що 

«музичні фрагменти зовсім не відповідають фрагментам поезії» [232, с. 53]. На 

думку В. Янкелевича, музика більш життєво, ніж мова, віддзеркалює рухливість 

сенсу, заперечуючи ті точки спокою, які надають мові «вигляд референції» [232, 

с. 13]. Р. Монелле вважає музику «глибоко деконструктивною» і якщо здійснити 

спробу пояснення цього факту, «результат буде заплутаним, тимчасовим, 

немислимим і сигналізуватиме про світ без фіксованих точок і критику без 

авторитету» [253, с. 232]. 

Юрій Лотман у своїх ґрунтовних дослідженнях висвітлює проблему 

осмислення значення та функції тексту, конкретизує метод структурного аналізу 

тексту [104–108]. У лекціях про структуральну поетику видатний вчений 

зазначає, що «сприйняття художнього тексту – завжди боротьба між слухачем і 

автором» [104, с. 15]. Комунікативний процес «автор – адресат» відбувається в 

певній послідовності, де адресат (читач або слухач) знаходиться в стані 

очікування подальшого розвитку думки автора. Оскільки особливості організації 

літературного мистецтва не дозволяють осягнути авторський текст миттєво, він 

відкривається адресатові поступово в часовому вимірі. Отримавши інформацію з 

певного фрагменту, адресат передбачає події твору на власний розсуд. Однак 

надалі він отримує наступний фрагмент авторської текстової інформації і на 

цьому етапі системи сприйняття тексту автор може або виправдати сподівання 

адресата, або запропонувати відмінну від його очікувань інформацію. Отже, у 

концепції Ю. Лотмана спочатку існують слова письменника, що зафіксовані на 

папері, а вже потім, з їх сприйняття, складається розуміння вірша слухачем або 

читачем. Однак «останнє слово» у формуванні цілісного сприйняття тексту 

залишається за автором. 

Ю. Лотман полемізує з теоріями Бориса Томашевського (за його теорією, 

віршоване мовлення є вторинним і більш складним літературним явищем, на 

відміну від первинної прози – прямого транслятора людської думки) та Зиґмунда 
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Чорного (про трансформацію літературного тексту від структурної простоти до її 

ускладнення, де простішим елементом є проза, а складнішим – класичний вірш) і 

пропонує власну структурну ієрархію літературних жанрів, де рух від простого 

до ускладненого відбувається від розмовного мовлення, через класичну поезію 

до художньої прози. Однак Ю. Лотман підкреслює, що запропонована ним 

ієрархія «має лише характер грубого наближення» [104, с. 71] та не заперечує 

раніше запропоновану ієрархію. Дослідник підкреслює, що «насправді... 

віршована мова (так само, як і розспів, спів) була спочатку єдиною можливою 

мовою словесного мистецтва» [104, с. 71]. 

У концепції Ю. Лотмана підкреслено три основні функції тексту: функцію 

передачі незмінної інформації, творчу, або креативну функцію та функцію 

пам’яті. 

При передачі інформації текст є простим моноканальним повідомленням, 

що переходить від автора до адресата без інформаційної трансформації. 

Ю. Лотман зазначає, що творча функція – це «всяка система (виділено 

мною. – В. П.), що здійснює весь набір семіотичних можливостей», і підкреслює, 

що вона «не тільки передає готові повідомлення, але й слугує генератором 

нових» [106, с. 14]. Отже, у процесі переходу з однієї лінгвістичної системи в 

іншу текст не змінюється повністю, не втрачає своєї основи, однак набуває 

нових характерних рис нової системи. Результатом такого синтезу стає поява 

одного з можливих варіантів інтерпретації первинного, тексту, тож інтерпретація 

стає новим текстом, а сам факт його перекладу – творчим процесом. 

Найскладніша функція в концепції Ю. Лотмана – функція пам’яті. На 

думку дослідника, «текст – не тільки генератор нових змістів, але й конденсатор 

культурної пам’яті. Текст має здатність зберігати пам’ять про свої попередні 

контексти. <…> Якби текст залишався у свідомості реципієнта тільки самим 

собою, то минуле видавалося би нам мозаїкою непов’язаних уривків. Але для 

того, хто сприймає, текст – це завжди метонімія цілісного значення, яке 

реконструюється, дискретний знак недискретної суті. Сума контекстів, у яких 

даний текст набуває осмисленості і які ніби інкорпоровані в ньому, може бути 
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названа пам’яттю тексту. Цей створюваний текстом навколо себе смисловий 

простір вступає в певні співвідношення з культурною пам’яттю (традицією), що 

відклалася в свідомості аудиторії. У результаті текст знову знаходить семіотичне 

життя» [106, с. 21–22]. Отже, аналізуючи текст, адресат безпосередньо 

торкається контексту його створення (часу, обставин) та розшифровує 

інформацію не тільки закладену у власне тексті, а й ту, що створює 

навколотекстове інформаційне поле. 

Ю. Лотман загострює увагу на естетичному значенні художнього тексту та 

розглядає особливості структурного аналізу. Вчений підкреслює, що «вірш – 

складно побудований сенс» [104, с. 88]. Для його осмислення важливо визначити 

у творі роль кожного сегмента структури: художнього повтору, ритму, метру, 

рими, графічних образів поетичного твору. Аналіз структурних рівнів 

поетичного тексту в працях Ю. Лотмана виявляє певну закономірність – часто у 

вірші частини слóва працюють як словá, а сам вірш стає певним «надсловом». 

Необхідність такого типу аналізу виходить із того, що «слова, речення та 

висловлювання, які в граматичній структурі знаходяться в різних, позбавлених 

рис подібності та, отже, непорівнянних позиціях, у художній структурі 

виявляються зіставленими і протиставленими, у позиціях тотожності й антитези, 

і це розкриває в них несподіваний, поза віршем неможливий, новий семантичний 

зміст» [104, с. 88]. Від семантики слова в поєднанні з фонетикою поетичного 

тексту виникає музикальне співзвуччя рими, що формує важливе для осмислення 

процесу синтезу музичного та поетичного рядів явище музикальності поезії. 

Отже, спираючись у нашому дисертаційному дослідженні на теорію 

Ю. Лотмана, ми застосовуємо окремі позиції структурного аналізу вірша та 

намагаємось представити творчу функцію поетичного тексту шляхом перекладу 

староіталійської поезії. 

Катерина Руч’євська в роботі «Слово и музыка» [145] акцентує увагу на 

тому, що мовлення має музичну природу, адже воно лунає. Однак його звучання 

залежить від контексту його застосування, від сенсу слів та від рівня 

експресивності. К. Руч’євська виявляє тотожні й відмінні властивості вербальної 
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та музичної мов. Тотожність визначається прирівнюванням значення слова до 

музичної фрази, а розбіжність проявляється в різних характерах інтонації, де 

мовленнєва інтонація досить умовна та приблизна, а музична – чітко визначена. 

Саме на основі тотожно-відмінних відносин відбувається взаємодоповнення 

сегментів музичного та вербального начал. Як зазначає К. Руч’євська, 

«зливаючись, слово й музика збагачують один одного. Слово, текст робить 

музику більш визначеною, конкретною за смислом. Музика, мелодія підсилює 

емоційну сторону тексту» [145, с. 5]. 

У зазначеній роботі «Слово и музыка» виокремлюються два основні 

вектори взаємодії слова та музики: перший – коли поетична фраза або слово 

визначають рух мелодії; другий – навпаки, коли мелодична організація 

трансформує ритм слова, контролюючи його тривалість. К. Руч’євська 

підкреслює, що «в основу тексту покладено художній образ, який знаходить своє 

специфічне втілення і в музиці» [145, с. 14]. Тож втілення поетичного тексту у 

вокальній композиції не обмежується лише технічною стороною прочитання 

ритму й інтонації тексту. Композитор крізь власний образно-емоційний простір 

формує та «змальовує» чуттєве забарвлення поетичного тексту. 

Окрему увагу К. Руч’євська приділяє визначенню взаємовпливу форми і 

композиційних особливостей поетичного та музичного творів. Принципи 

повтору й репризності представлені як головні у процесі формоутворення 

музичної композиції, а процес формоутворення поетичної композиції 

відбувається інакше й складніше. К. Руч’євська зазначає, що «повторення, 

репризність у літературному творі зустрічається рідко, і стрижнем драми, 

роману, повісті, поеми є сюжет, тобто безперервний рух вперед» [145, с. 39]. 

Усвідомлюючи відмінності формоутворення музичного та поетичного 

текстів, дослідниця зазначає, що у вокальній музиці форми поезії та музики 

можуть бути як самостійними, так і ідентичними, що не впливає на їх взаємодію 

в композиції. Однак головний критерій вибору форми вокального твору та 

принципу поєднання в ньому слова та музики, за К. Руч’євською, концентрується 

в міркуванні, що саме «пошуки найвищої художньої правди змушують 
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композитора скорочувати текст і повторювати окремі слова, а іноді й цілі 

строфи, переставляти порядок слів, змінювати форму тексту» [145, с. 56]. 

У дослідженнях К. Руч’євської [142–146] сформувалась і розвивалась 

теорія зустрічного ритму, яку ми розглядаємо в контексті дисертаційного 

дослідження. Теорія дозволяє прослідкувати принцип руху та його динаміку, 

заглибитись у процес формування ритмічної основи музичного твору. «На 

поверхні» теорії знаходиться загальна ідея, що ритм музичного твору повинен 

відображати ритм поетичного тексту. Однак, за визначенням К. Руч’євської, 

зустрічний ритм «в будь-якому разі художньо доцільний і пов’язаний не тільки 

безпосередньо зі змістом окремих слів, але й зі змістом вірша в цілому» [144, 

с. 63]. Також дослідниця використовує термін «зустрічний ритм» у випадках, 

коли музичний ритм вокального твору має самостійне значення та не вбирає в 

себе особливості поетичного ритму. Теорія являє складну систему поєднання 

слова та музики, що складається з багатьох аспектів, основним з яких є ритмо-

синтаксичний аналіз. 

В. Широкова у статті «“Слово и музыка” в трудах Е. Ручьевской» наводить 

п’ять основних принципів вокалізації тексту за матеріалами досліджень 

К. Руч’євської: метричний, декламаційний, кантиленний, танцювальний, 

аріозний [144, с. 501]. Кожен з цих принципів визначає особливості роботи 

композитора з поетичним текстом – від повного панування ритму віршованої 

стопи над музикою до діаметрально протилежного превалювання ритму музики 

над поетичним. 

Отже, ми спираємось на фундаментальні дослідження К. Руч’євської, 

зокрема на концепцію взаємодії форм поетичного та музичного текстів і теорію 

зустрічного ритму, що дозволяють ретельно проаналізувати та глибше пізнати 

принципи роботи композитора з окремим словом та з цілими фразами. 

Проблема взаємозв’язку слова й музики займає важливе місце у працях 

Олександра Михайлова [115, 158, 159]. Він досліджує механізми виявлення 

спільного у протилежних якостях вербального й музичного начал, проводить 

паралелі між історико-культурним простором композитора та поета, у творчій 
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взаємодії яких народжується вокальний твір. О. Михайлов зазначає: «Ось ми 

знаємо, що справжній сенс музики неперекладний на слова. Втім це не звільняє 

нас від необхідності знову і знову підходити й підбиратися до музики зі словами. 

Музика, як кажу я, всередині себе установлена <…> на слово і в напрямку його. 

Музика оточена багатьма шарами слів, причому постає проблема вивчення 

організації цих шарів з історико-культурного погляду» [159, с. 10–11]. Цим 

міркуванням О. Михайлов вказує на неординарність слова, що є складовою 

вокальної музики. Дослідник підкреслює багатошаровість використання 

вербальної системи, яка застосовується не тільки у вокальній композиції, а й в 

інструментальній (назва твору, його програма, передмова, епіграф), що сприяє 

виявленню глибинних сенсів твору. 

О. Михайлов звертається до вивчення важливого аспекту проблеми 

поєднання слова та музики – природи музикальності поетичного тексту. На 

думку дослідника, «стосовно чого б ми не виявляли у поетичному творі <...> 

властивість музикальності, ми, поза сумнівом, не обманюємось; ми подібні речі 

встановлюємо інтуїтивно, і інтуїція нас не обманює. Музикальність, яку ми при 

цьому виявляємо, є ніщо інше, як констатування нами наявності такого сенсу, 

який звернений на себе, і тільки на себе, – такого, який замикає і закарбовує себе 

в собі самому і не підлягає ніякому словесному ж 

переказуванню/переінакшуванню» [159, с. 12–13] Отже, як підкреслює 

О. Михайлов, поетичне слово прагне до музики, що проявляється на різних 

рівнях: образно-емоційному, інтонаційному, ритмічному, формотворчому 

[159, с. 6–23]. 

К. Зєнкін зазначає, що «музикальність як особлива піднесеність 

поетичного сенсу над предметно-понятійною конкретикою, її амбівалентність і 

підкреслена процесуальність фіксується Михайловим поняттям “інтонація”» [74, 

с. 373]. 

Окрім закономірностей інтонаційного рівня прояву музикальності слова, 

про які йшлося у працях К. Руч’євської, О. Михайлов також зосереджує увагу на 

особливостях формотворення як поетичного, так і музичного рівнів композиції. 
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Дослідник підкреслює, що «завдання не в тому, щоб думати, що літературний 

твір може бути побудований, як соната або як фуга, а в тому, щоб розглянути 

певне спільне начало, що породжує “форму” в одному і в іншому випадку» [159, 

с. 14]. Художня форма розглядається на різних рівнях – як зовнішня 

композиційна структура твору та як архітектонічна структура твору. Для 

виявлення перетину двох видів мистецтв у будові форми необхідно зрозуміти 

смислове навантаження твору кожного з них. О. Михайлов підкреслює, що 

«форму неможливо розуміти у відриві від змісту <…>. Однак будь-який твір “не 

абстрактний, а конкретний” і являє собою “конструкцію сенсу”» [115, с. 291–

292]. Отже, глибинне розуміння сутності форми сприяє виявленню можливих 

механізмів її організації. Однак більш детальне осмислення може відбуватись за 

умов інтерпретування твору спочатку в контексті його часу (з урахуванням 

культурних особливостей епохи). Такий метод аналізу задля з’ясування 

специфіки взаємопроникнення особливостей слова та музики дозволяє виявити 

орієнтири, у межах яких формувався сенс і зміст поетичного та музичного 

творів. Тільки після цього етапу доцільно задіяти принцип реконтекстуалізації за 

допомогою сучасних естетичних принципів і наукових досліджень. 

Тетяна Бершадська у праці «О некоторых аналогиях языка вербального и 

языка музыкального» [26] досліджує та зіставляє структурно-логічні 

закономірності становлення «звукового матеріалу як функціонально дієвої 

одиниці мови/тексту музикальної і мови/тексту вербальної» [26, с. 241]. Поряд з 

аналогіями, дослідниця конкретизує і відмінності двох мов. Т. Бершадська 

підкреслює, що «вербальна (нехудожня!) мова допускає поділ плану вираження і 

плану змісту (синоніми). Для музики те, як сказано, завжди дорівнює тому, що 

сказано, і всяка зміна “як” призводить до нового варіанту того, “що” сказано. 

Зіставлення можна було б продовжити, але досить і наведеного. Отже, тільки 

аналогії, ніколи не тотожність! (курсив оригіналу. – В. П.)» [26, с. 241]. 

Т. Бершадська зосереджує увагу на аналогіях і паралелях у двох аспектах: 

термінології музикознавства й мовознавства; ладової системи музики та 

синтаксичного підпорядкування. Для більш зручного виявлення термінологічних 
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аналогій дослідниця створює «словник відповідностей»
3
. Дослідниця доходить 

висновку, що незбіжні терміни можуть характеризувати аналогічні процеси, що 

відбуваються в музичній та вербальній мовах. Наприклад, дослідниця зазначає, 

що «…аналогічним для вербальної мови і музики є встановлення в кожній із 

систем фіксованих ознак членування – розділових знаків у вербальній мові та 

закріплених кадансових формул у музиці» [26, с. 255]. 

Для виявлення морфологічних паралелей Т. Бершадська виокремлює 

мотив як особливий структурний елемент музичного тексту, аналогічний слову 

вербального тексту. «Слово, – зазначає Т. Бершадська, – категорія 

багатоаспектна, яка об’єднує звуковий, смисловий (змістовний) і граматичний 

параметри. Хіба не те саме можна сказати й про мотив? <…> Мотив… завжди 

змістовний як інтонаційно виразна одиниця музичного тексту. Він наповнений 

музичним змістом так само (точніше, аналогічно тому), як сенсом наповнене 

слово…» [26, с. 273]. Дослідниця підкреслює, що навіть на найпростішому рівні 

порівняння визначень слова та мотиву помітні збіги й наводить основні з них: 

1) мінімальність масштабу як одиниці, яку можна відділити; 2) з’єднання 

«матеріального та ідеального», смислової, змістовної (в музиці – тематичної, 

впізнаваної) і структурної сторін [26, с. 264]. 

В контексті аналітичного ракурсу нашого дисертаційного дослідження 

особливо актуальним є спостереження Т. Бершадської щодо аналогій 

конструювання слова зі звукових елементів-фонів, що його складають та 

конструювання мотиву з музично-звукових елементів-тонів, що його складають, 

адже при зіставленні поетичного тексту з його музичним втіленням 

послідовність фонів вербальної мови і тонів музичної має потужний вплив на 

зміст слова та виразність мотиву. 

Віра Васіна-Гроссман у дослідженні «Музыка и поэтическое слово» [33, 

34], висвітлює важливі складники співвідношення музики та слова: ритм, 

інтонацію та композицію. Стосовно значення ритму у вербальному та 

музичному текстах В. Васіна-Гроссман зазначає, що «саме ритмічна 

                                           
3
 Див.: [26, с. 243–254]. 
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організованість мови, яка складається з паралельних, співмірних, співвіднесених 

мовленнєвих рядів (віршованих рядків), відрізняє навіть найбільш вільний вірш 

від прози. Музика, позбавлена ритмічної організованості, перетворюється на 

звуковий хаос. А водночас відомі твори, в яких відсутні всі інші елементи, але 

завдяки ритмічній організованості звуків, що часом не мають навіть певної 

висоти, ми все ж сприймаємо їх як музику» [34, с. 6]. Це зумовлює 

першочерговість аналізу ритмічної структури твору. 

Ритмічна організація музики має більш вільну структуру, тимчасом як 

слово може мати суперечність між синтаксичною та ритмічною організацією. 

Однак під час графічного запису музичного та поетичного текстів більш 

фіксованим стає звучання першого, ніж другого. Поетичний текст після 

графічного запису постає перед читачем у вигляді поділу твору на рядки, а 

ритмічна організація залишається назовні, підпорядковуючись особистому 

ритмічному відчуттю читача. 

Музичне прочитання поетичного ритму суттєво залежить від особистого 

композиторського трактування. Однак існують певні кордони, що визначаються 

в певному природному співвідношенні поетичного та музичного ритму. 

Підкреслюючи цю думку, В. Васіна-Гроссман зазначає, що «так само, як 

музична інтонація є (в музиці декламаційного складу) перекладанням інтонацій 

мовлення на мову музики, так ритм вірша, що співає, є переведенням 

“багатоваріантного” поетичного ритму в точний, “інваріантний” музичний ритм» 

[34, с. 19]. 

Необхідно осягнути сенс музичного трактування поетичного ритму задля 

виявлення специфіки сприйняття поетичної мови композитором та його епохою. 

Дослідниця пропонує класифікацію, що виявляє основні параметри втілення 

поетичного ритму в музичному творі: перший тип – скандування (рівномірне 

чергування наголошених і ненаголошених складів; другий тип – розспівування 

(вільне мелодизування окремих складів); третій тип – декламація (втілення в 

музиці вже не метричної схеми, а самого ритму поетичної мови) [34]. 

Запропонована класифікація є важливою для нашого дисертаційного 
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дослідження в контексті зіставлення слова та його музичного втілення з метою 

виявлення характерних особливостей їх синтезу. 

Стосовно інтонаційного поєднання вербального та музичного текстів, 

дослідження якого здійснюється в другій частині праці «Музыка и поэтическое 

слово» [33], В. Васіна-Гроссман зазначає, що сам «процес “перекладу” 

композитором мовних інтонацій на мову “мовлення у точних інтервалах” 

(Асаф’єв), тобто на мову музики, – процес завжди інтуїтивний і дуже складний» 

[33, с. 6]. У зв’язку з зазначеною інтуїтивною природою інтонаційного аналізу 

виникає складність у виявленні конкретного алгоритму. 

Дослідниця торкається проблеми інтонацій «мелодичних осередків»
4
, що 

пов’язані з мовленнєвими інтонаціями, та диференціює їх за емоційним змістом: 

інтонації скорботи (низхідна секунда, перший звук якої акцентований, а 

закінчення слабке) та похідні від них інтонації прохання, питання (відхилення 

від «середнього тону» мови в бік емоційного зростання)
5
, гніву, здивування, 

відчаю, сміху (зустрічаються в музиці рідко), радості тощо. 

Аналогію музичної інтонації з мовленнєвою В. Васіна-Гроссман 

підкреслює в інтонаціях питання-відповіді. Питальному, за логікою, повинен 

протиставлятись стверджувальний елемент відповіді, який завершується на 

стійкому звуці, здебільшого на тоніці. За визначенням В. Васіної-Гроссман, 

«інтонація ствердження у мовленні являє собою ніби дзеркальне відображення 

інтонації питання: низхідний напрямок, опора на “середній тон”, на мовленнєвий 

устій. Якщо ми маємо справу не зі ствердженням, а з переконанням, то устій цей 

підкреслюється повторенням…» [33, с. 37]. Натомість у музиці елементи 

ствердження проявляються в каденційності, а також у втіленні найбільш 

показових для образу героя слів. 

Ми навели приклад аналогій інтонацій мовленнєвих і музичних, які 

виявляє дослідниця, та підсумуємо, що механізм взаємодії між двома сферами 

функціонування інтонації має багато спільного з музично-риторичними 

                                           
4
 Термін В. Васіної-Гроссман [33, с. 24]. 

5
 Інтонація питання потребує логічної інтонації відповіді. 
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фігурами. Такий принцип, коли за окремим словом закріплюється його музичне 

втілення, здається нам близьким до запропонованої В. Васіною-Гроссман 

аналогії між інтонаціями, де за кожним типом мовленнєвої інтонації може 

фіксуватися характеристика музична. 

Дослідниця уточнює, що кожна музична інтонація може отримати певний 

розвиток, залежно від специфічних музичних властивостей, класифікацію яких 

пропонує В. Васіна-Гроссман: акустично прості інтервали та стійкі звуки ладу 

(вигук, поклик); акустично складні інтервали та нестійкі звуки ладу (скорбота, 

питання) [33, с. 43]. Також дослідниця підкреслює, що інтонації першого типу 

частіше трансформуються у мелодію, а другий тип дозволяє, окрім 

трансформації, ще й досягти внутрішнього мелодичного розвитку. 

Занурюючись у проблему впливу специфіки вокального твору на побудову 

поетичного тексту й навпаки, В. Васіна-Гроссман зазначає, що «діалектика 

взаємодії поетичної та музичної форми проявляється… власне, у самому процесі 

становлення художньої форми, у кристалізації функцій кожної з частин та їх 

“ієрархії” відносно одне одного» [33, с. 190]. 

Аналіз поетичної строфи та строфічної форми виявляє складнощі, які 

композитор повинен враховувати при створенні вокальної композиції. 

Закцентуємо увагу на першочерговому факторі складності, який виокремлюється 

в дослідженні, – поєднанні змісту (музично образного та поетичного). В. Васіна-

Гроссман зазначає, що складність полягає в тому, що кожна поетична строфа має 

різний образний зміст, а в музичній строфічній формі всі елементи строфи 

повторюються. У зв’язку з цим дослідниця підкреслює, що «у вокальній музиці 

можливі розбіжності як у загальному характері музики й вірша, так і в окремих 

частинах. Музика, що має відповідності до слів першої строфи вірша, може, як 

це іноді й трапляється, зовсім не підійти до наступних строф. Тому строфічна 

форма зазвичай заснована не на детальному, а на узагальненому вираженні слова 

в музиці» [33, с. 191]. 

Оскільки в дослідницькому полі пропонованого дисертаційного 

дослідження знаходиться аналіз мадригалів Клаудіо Монтеверді на поетичні 
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тексти у формі сонету, розглянемо у праці В. Васіної-Гроссман особливості цієї 

більш складної строфічної форми. Зазначимо, що відмінність сонету від простої 

строфічної форми полягає в тому, що він має чітко визначену композицію: 

перша строфа – теза, зав’язка сюжету; друга строфа – антитеза, формулювання 

конфлікту; третя строфа – синтез, вирішення конфлікту; четверта строфа – 

розв’язка або філософське узагальнення. 

Насамперед дослідниця звертається до визначення особливостей втілення 

заключного вірша: у музичному творі ця частина «або повторена (іноді 

багаторазово), або виділена мелодичною кульмінацією» [33, с. 237]. На 

наступному етапі дослідниця вважає доцільним визначення композитором місця 

цезури, що відокремить частину емоційно-змістовного «сходження» та «спаду» 

сонету. Розподіл поетичних рядків між двома частинами виглядає так: 8 рядків – 

«сходження»; 6 рядків – «спад». Катрен і терцет мають свою особливу 

структуру. Кожен катрен «закінчується крапкою, синтаксично замкнутий, має 

самостійну тему; друга тема є зазвичай розвитком першої або пов’язана з нею 

смисловим паралелізмом… третя тема – низхідна частина – представляє немовби 

завершення або синтез двох попередніх» [цит за: 33, с. 236]. Музичне втілення 

сонету може відображати повністю образно-емоційну драматургію сонету від 

зародження основних елементів до їх логічного розвитку. Головні музичні теми 

втілюють ключові рядки сонету. Однак підкреслимо, що прочитання форми 

сонету в музичному творі залежить від особистого композиторського рішення. 

Так, В. Васіна-Гроссман у дослідженні наводить прилади роботи з формою 

сонету Ференца Ліста, Дмитра Шостаковича, Дмитра Кабалевського, і в кожного 

з них поетична форма мала вплив на музичний твір різними неповторними 

засобами втілення. 

В українському музикознавстві проблема взаємодії поетичного та 

музичного рядів висвітлюється в контексті української музики (зокрема функції 

слова й музики в партесних концертах – у дослідженнях Н. Герасимової-

Персидської [49], значення слова як інструкції у постмодерністських 

композиціях – у праці О. Зінькевич [77]), французької музики (вокального жанру 
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mélodie – у монографії В. Жаркової [70], творчості Олів’є Мессіана – у статті 

О. Самойленко [150], музичної драматургії французької опери – у статті 

О. Сакало [147], камерно-вокальної музики Клода Дебюссі – у дисертації Лі Цін 

[98]), музичної пародії (у статті О. Соломонової [161]), функціонування слова у 

внутрішньому інтонаційному просторі музичного твору (у статті В. Москаленка 

[…]), камерно-вокальної музики ХХ століття (у дисертаційному дослідженні Ду 

Вей [63]) тощо. 

О. Зінькевич у праці «Метафоры музыкального произведения» вводить 

поняття «інструкції», яке застосовується в контексті гри між композитором та 

слухачем
6
. Дослідниця підкреслює, що така інструкція дозволяє «розшифрувати 

умови гри» та додає, що саме з потреби «розшифрування» виникає «таке 

характерне для постмодерністських опусів коментування, здійснюване через 

заголовки й розлогі авторські пояснення. “Нематеріалізована” художня енергія 

сублімується у словесній програмі» [77, с. 519]. 

В. Жаркова у монографії «Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля (в 

поисках смысла послания Мастера)» зазначає, що через наявність у французькій 

поезії асонансів, алітерацій та чергування жіночих і чоловічих рим «вірш 

перетворювався в “об’єднання звуків, покликаних зачарувати вухо”. 

Першочергову важливість набула саме якість його звучання» [70, с. 203]. 

Дослідниця наводить класифікацію видів слова та музики в жанрі mélodie, що 

проявляється на трьох рівнях: вірш і музика; вірш із музикою; вірш у музиці. На 

думку дослідниці, саме жанр mélodie продовжує цю класифікацію, доповнюючи 

її новим рівнем втілення поезії у музиці – «музикою вірша» [70, с. 206]. 

Підкреслюючи думку В. Жаркової про те, що «найкрупніші композитори 

епохи експериментували саме в жанрі mélodie, а потім переносили свої відкриття 

в інші жанрові сфери» [70, с. 207], зазначимо, що жанр мадригалу в італійській 

музиці також був для багатьох композиторів експериментальним музичним 

                                           
6
 Сутність гри О. Зінькевич виявляє у процесі, в якому «композитор загадує загадку – слухач 

відгадує» [77, с. 519]. 
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простором для пошуку, реалізації та вдосконалення особливих способів 

прочитання поетичного тексту в музиці. 

Лі Цін у дисертаційному дослідженні «Камерно-вокальна творчість Клода 

Дебюссі: принципи роботи з поетичним текстом», стосовно проблематики 

взаємопроникнення вербального та музичного текстів зазначає, що «основна 

складність тут полягає саме в розумінні поетичного тексту, специфіці його 

організації, оскільки для композитора “джерелом натхнення” виявляється 

складна художня структура…» [98, с. 35]. Складність такої структури зумовлена 

тим, що вона «розпадається на багато окремих видів організації» [105, с. 131], які 

своєю чергою мають спільні точки перетину та можуть активно доповнювати 

один одного. Водночас, «непередбачене і випадкове, що виникає в одній 

структурі, може ставати системним в іншій» [98, с. 36]. 

Важливе значення та багаторівневу структуру має і сам процес вибору 

поетичного тексту для втілення в музичному творі, який ускладнюється тим, що 

«композитор… постає перед необхідністю “перемикати” (переводити) його 

(поетичний текст. – В. П.) в іншу систему. При цьому різні рівні поетичного 

тексту – лексико-семантичний, метроритмічний, морфологічний, лінгвістичний, 

синтаксичний, фонетичний – виявляються задіяними по-різному» [98, с. 36]. 

Ду Вей у дисертації «Поетика камерно-вокального циклу в 

композиторській творчості другої половини ХХ століття (на прикладі камерно-

вокальних творів С. Слонімського)» зазначає: «У багатьох дослідженнях, 

присвячених вивченню камерно-вокальної музики, однією з найважливіших 

властивостей називають синтетичність її жанрової природи, що втілювала 

істійний діалог між вербальною й музичною його складовими. Поруч з тим, в 

процесі еволюції камерно-вокальної музики саме особливий тип вокального 

інтонування як слова музично інтонуємого стає головною ознакою даного 

жанрового напряму (виділено мною. – В. П.)» [63, с. 82]. У дослідженні 

закцентовано увагу на тому, що «один з найпоширеніших різновидів синтезу, 

властивих камерно-вокальній музиці, заснований на факторах подібності в 

зовнішньому втіленні і спорідненості принципів організації інтонаційного 
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процесу музики й мови» [63, с. 78]. Отже, взаємопроникнення слова та музики на 

інтонаційному рівні підкреслено в роботі як один з важливих аспектів у 

формуванні камерно-вокальних творів. 

В. Москаленко у статті «Аура слова в музичній інтонації» для визначення 

функціонування слова на рівні музично-інтонаційного змісту композиції вводить 

поняття інтонаційності, що являє собою «поза-поняттєву систему спілкування 

індивіда зі світом, що інформує в моторній тілесно-характеристичній (оптичній 

чи акустичній) формі про його ситуативний емоційно-психологічний статус» 

[116, с. 3]. Музична інтонаційність у концепції В. Москаленка є «окремим 

проявом загального явища інтонаційності» [116, с. 4]. Формування еталонного 

музично-інтонаційного уявлення
7
 класифікується за трьома параметрами: 

ступенем узагальненості; ступенем цілісності; ступенем семантичної 

визначеності. В. Москаленко підкреслює, що така класифікація «працює в будь-

яких проявах інтонаційності, включаючи і виражену в звучанні (акустичну), і 

таку, що сприймається зором (оптичну) інтонаційність» [116, с. 7]. Така 

класифікація може бути застосована і для аналізу поетичної інтонаційності за 

умови заміни поняття «музичний твір» на «поетичний твір». Окремі її 

положення в пропонованому дисертаційному дослідженні ми застосовуємо під 

час виявлення принципу вибору поетичного тексту композитором. З’ясовуємо 

обставини популярності того чи іншого поетичного тексту або поетів за часів 

Клаудіо Монтеверді, що могли або втілювати особливі естетичні вимоги епохи, 

або відповідати особистим творчим орієнтирам композитора. 

Отже, синтез поетичного й музичного утворює складний процес, в якому, 

за визначенням Н. Миш’якової, «взаємодіючи, мистецтва виконують 

космогонічну функцію, вступають у “священний шлюб”, породжуючи 

метапростір культури» [119, с. 13]. Вибір композитором конкретних поетичних 

текстів або надання переваги конкретним авторам проявляє особливості 

світогляду, які композитор прагне втілити засобами іншої мови. Написання 

                                           
7
 За визначенням В. Москаленка, музично-інтонаційне уявлення – це «поштовх… що збуджує 

творчу думку і породжує… кінцевий художній феномен» [116, с. 6]. 
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музичного твору з використанням поетичного тексту передбачає взаємодію двох 

мовних систем з метою виразного взаємодоповняльного посилення. Слово в 

таких композиціях задає магістральний вектор у формуванні текстово-музичних 

відношень та впливає на смислову основу твору композитора, адже, за 

визначенням Ю. Лотмана, «поетичний текст потужний і глибоко діалектичний 

механізм пошуку істини, витлумачення навколишнього світу й орієнтування в 

ньому» [105, с. 131]. 

1.2 Поєднання емоційного та раціонального як підґрунтя взаємодії 

поетичного і музичного в мистецтві XVII століття 

Проблема поєднання емоційного та раціонального була актуальна від 

початку формування риторики, яка зародилася в Стародавній Греції, в Афінах, 

приблизно у V столітті до н. е. [3]. Зокрема, Тетяна Автухович
8
 у дослідженні 

«Антична риторика» зазначає, що «першим винайшов риторику Емпедокл з 

Акраганта у Сицилії, великий філософ VI–V ст. до н. е., який був учителем 

Горгія» [3, с. 12]. Також Аристотель вважав Емпедокла засновником риторики. 

Натомість Олексій Лосєв висловлює припущення, що засновником 

риторики був саме учень Емпедокла – Горгій, адже, як зазначає вчений, Горгій 

«перший заснував той вид освіти, котрий готує ораторів, спеціальне навчання 

мистецтву говорити й першим став використовувати тропи, метафори, 

алегорії...» [102, с. 34–35]. 

Народження риторики було зумовлено тим, що політичне життя 

стародавніх греків ґрунтувалося на демократичній формі правління, яка 

базувалася на ініціативності громадян у розбудові своєї держави. На цьому 

шляху ораторське слово стало життєво важливим фактором функціонування 

державної системи. Життя громадянина Стародавньої Греції супроводжували 

публічні виступи: на зборах ради, під час народних зібрань, перед судом. Також 

виступи передбачалися на святах і багатолюдних дружніх зустрічах. Публічні 

                                           
8
 Доктор філологічних наук, професор Гродненського державного університету імені Янки 

Купали. 
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промови в античному світі були найбільш тісно пов’язані з політичним життям, 

соціальним ладом, побутом і способом мислення. 

Найвищим органом управління у державі, до якого безпосередньо 

звертався політичний діяч, були народні збори. Щоб привернути увагу учасників 

народних зборів, оратору було необхідно донести свої ідеї у найбільш 

привабливий спосіб і переконливо спростовувати доводи своїх супротивників. 

Дослідниці Людмила Граудіна та Галина Кочеткова зазначають, що «з... 

моменту, коли в суспільстві запанувало уявлення про важливість переконання 

словом на противагу сліпому підкоренню членів суспільства один одному – під 

впливом чи страху, невігластва, боягузтва або грубої сили – було усвідомлено 

значення могутності слова» [57, с. 9]. 

Як говорив давньогрецький державний діяч Деметрій Фалерський, «тією 

могутністю, якою володіє на війні залізо, у політичному житті володіє слово» 

[цит. за: 160, с. 39]. Переконливе слово було найсильнішою зброєю на шляху до 

успіху в Афінській республіці й навіть більше: воно було одним із дієвих засобів 

самозахисту в політичних і приватних справах. 

Важливе значення сила слова мала в античній літературі. У роботі 

Михайла Гаспарова «Оратори Греції» ми знаходимо твердження, 

В. Боруховича
9
, про те, що «…любов (якщо не сказати – пристрасть) до 

красивого слова, пишної мови, багатої різноманітними епітетами, метафорами, 

порівняннями, помітна вже в найбільш ранніх творах грецької літератури – в 

“Іліаді” та “Одіссеї”. У промовах, виголошених героями Гомера, помітно 

милування словом, його чарівною силою...» [124, с. 5]. З цього робимо висновок, 

що красномовство було невід’ємною частиною поетичного мовлення трагедії та 

комедії, де переконування противника було головним завданням драматичних 

діалогів і монологів. 

Ораторське слово мало свої закони використання, вивченням яких 

займалися софісти. Вони велику увагу приділяли не тільки практиці, але й теорії 

красномовства. Заклавши основи риторики як науки про ораторське мистецтво, 

                                           
9
 Доктор історичних наук, історик античності, перекладач древніх авторів. 
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софісти постійно підкреслювали силу слова. Про це, спираючись на вчення 

софістів
10

, пишуть дослідники дослідники ХХ–ХХІ століть Сергій Аверінцев [2], 

Тетяна Автухович [3], Рустам Галанін [43], Михайло Гаспаров [124], Марія 

Тарівердієва [171], Джон Пулакос [269]. 

Давньогрецький софіст, ритор Горгій
11

 (480–322 рр. до н. е.) у промові 

«Похвала Єлені» [43, с. 191–217], говорив, що «слово є великий володар, який, 

володіючи дуже малим і зовсім непомітним тілом, робить пречудові справи. Бо 

воно може і страх нагнати, і сум знищити, і радість вселити, і співчуття 

пробудити... Сила переконання, притаманна слову, душу формує, як хоче» [цит. 

за: 88, с. 181]. 

У роботах Горгія, поряд із системою доказів і питаннями побудови мови, 

виділяється особливо важливий прийом, що має вплив на слухача – власне, сама 

мова. Марія Тарівердієва пише, що «…порівнюючи мову з мистецтвом чарівних 

замовлянь, вивчаючи звукову організацію останніх і словесні прийоми, які в них 

використовуються, Горгій намагався застосувати їх в ораторському мистецтві 

(метафори і так звані горгієві фігури)» [171, c. 161]. 

Великий внесок у теорію і практику навчання ораторському мистецтву 

зробив софіст Протагор (486–411 рр. до н. е.), праця якого не дійшли до нашого 

часу. Найбільше відомостей про Протагора і його діяльність знаходимо у 

роботах Платона [131]. З них ми дізнаємося, що найбільшим досягненням 

Протагора у сфері красномовства стала теорія «Мистецтва сперечання» [131, 

156], на основі якої він став вивчати способи формування висновків. 

Для софістів мета оратора – навчитися слабку думку зробити сильною. Та 

проти такого погляду на риторику був Сократ (470–399 рр. до н. е.). На відміну 

від софістів, слово у Сократа характеризувалося пристрасною спрямованістю до 

сенсу, до істини, а не зовнішньою привабливістю [131]. 

                                           
10

 Праці багатьох софістів не дійшли до нашого часу, а про їх зміст ми дізнаємося з коментарів 

їхніх учнів. 
11

 Перший оратор, який поєднав практичну та теоретичну діяльність. 
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Міркування Сократа представлені його учнем Платоном (427–347 до н. е.) 

у діалогах «Горгій», «Софіст», «Федр», головною дієвою особою яких є Сократ. 

Теорія красномовства самого ж Платона представлена в діалозі «Федр» [131], в 

якому розгортається бесіда філософа Сократа з юним співрозмовником. Теорія 

базується на тому, що перед тим, як почати говорити про предмет, постає 

необхідність чітко його визначити. Для Платона основною ідеєю теорії 

красномовства є вплив мови на душу, отже головне завдання оратора, на думку 

філософа, – «відшукувати вид мовлення, який відповідає кожному характеру, і в 

такий спосіб будувати й упорядковувати свою промову; до складної душі треба 

звертатися зі складними, різноманітними промовами, а до простої душі – з 

простими» [цит. за: 1, с. 69]. 

Отже, як і в Сократа, у Платона на знанні істини засновано справжнє 

красномовство [1]. Пізнавши сутність речей, людина приходить до правильної 

думки про них, а пізнавши природу людських душ, має можливість навіяти 

власну думку слухачам. Міркування Платона свідчать про те, що він надавав 

великого значення саме технічній стороні мови та її зв’язку з психологією 

слухача, вважаючи науку про красномовство важливим філософсько-

психологічним ученням [1]. 

Важливе значення у теорії риторики мають праці Аристотеля (384–322 рр. 

до н. е.). Його «Поетика» і «Риторика»
12

 є першими масштабними 

дослідженнями у сфері теорії прози та поезії, а об’єднувальним фактором цих 

праць була увага до слова. За часів Аристотеля відбувалося переосмислення 

значення слова та його використання. Промови ораторів стали не тільки 

виголошуватися, а й записуватися. Слово, яке було призначене для читання, 

отримало досить складні функції, що вимагало детального розгляду. Можливо, 

це викликано тим, що ритори намагалися осмислити мову як мистецтво [15]. 

Сергій Трохачов вважає, що на цьому шляху «новаторство Аристотеля полягає в 
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У Венеції, в 1537 році був виданий грецький текст з паралельним латинським перекладом 

Олександра Пацці [15] 
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тому, що він вперше представив систему літературної критики, вільну від 

суб’єктивізму й полемічного запалу» [15, с. 11]. 

У «Поетиці» й «Риториці» Аристотель аналізує теоретичні погляди його 

попередників і викладає власні роздуми [12, c. 13–166]. У «Риториці», філософ 

відводить важливу роль феномену голосу, а також методу, за яким він повинен 

використовуватися, щоб висловити кожну емоцію (коли повинен бути сильним, 

коли слабким), і спосіб визначення необхідного тону його звучання (високий, 

низький і середній). Виявляються три елементи, які необхідно враховувати: 

обсяг (гучність), гармонія і ритм. 

Після Аристотеля давньогрецька риторика не виявляє принципово нових 

теорій і вчень, продовження розвитку риторичних концепцій переходить до 

Риму
13

. Початок римського ораторського мистецтва датують II ст. до н. е. і 

ділять на три періоди:  

– доцицеронівський; 

– риторику Цицерона; 

– післяцицеронівський. 

Доцицеронівський період відзначився діяльністю таких вагомих для 

римлян ораторів, як Аппій Клавдій Цек та Марк Порцій Катон, які залишили нам 

зразки своїх промов
14

. І вже в цей період проявляється взаємозв’язок риторики й 

музики. Про це свідчить той факт, що під час виступів римського політичного 

діяча Гая Гракха раб-музикант звуками флейти налаштовував оратора на розмір і 

тон промови. Відтоді в давньоримській ораторській традиції високо цінувалося 

музичне доповнення промови, завдяки якому слухач отримував естетичне 

задоволення від її прослуховування [12]. 
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 Після падіння вільної полісної Греції влада і вплив у світі риторичних концепцій поступово 

перейшли до Риму. 
14

 Аппій Клавдій Цек – «Промова до Пірра», «Збірник сентенцій»; Марк Порцій Катон – 

«Землеробство», «Начала», «До сина», «Поема про звичаї» (Carmen de moribus), «Про 

військову справу». 
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Квінтесенція грецької та римської ораторських традицій представлена у 

творчості Марка Тулія Цицерона (106–43 рр. до н. е.)
15

. Його спадщину складає 

трилогія риторичних трактатів: «Про оратора», «Брут» і «Оратор». 

Трактат «Про оратора» складається з трьох книг і написаний у формі 

бесіди між великими ораторами. В їхній бесіді головним питанням постає 

зв’язок красномовства з політикою та філософією. У трактаті виділяються три 

необхідні для красномовства якості: природний талант, досвід і знання. Цицерон 

підкреслює, що найважливішою є остання, оскільки перевага – за освіченим 

оратором [174]. 

Трактат «Брут» у хронологічному порядку викладає історію римського 

красномовства. Він побудований у формі бесіди автора з друзями – Аттіком і 

Брутом. Цицерон, імітуючи продовження перерваної бесіди, розповідає їм про 

ораторів. Характеристика майстерності відомих мислителю ораторів, стає 

джерелом відомостей про розвиток ораторського мистецтва в Римі часів 

Цицерона для сучасної науки [174, 200]. 

У трактаті «Оратор» Цицерон головну увагу приділяє словесному 

вираженню теорії трьох стилів, теорії ритму [174, 200]. Стосовно першого 

зазначає М. Гаспаров: «...головним для Цицерона було відстояти своє право на 

величний і пишний склад <...> Своєю зброєю в цій боротьбі Цицерон обирає 

елліністичне вчення про три стилі красномовства: високий, середній і простий» 

[174, с. 45]. Дослідник конкретизує, що «простий стиль покликаний переконати, 

середній – потішити, високий стиль – схвилювати й захопити слухача» [174, 

с. 45]. Теорія ритму Цицерона мала в основі ідею, що будь яка промова повинна 

бути витримана у визначеному природному ритмічному русі, про що говорить 

М. Гаспаров: «Ритм у людській мові закладений природою, відчувається слухом, 

різниться смаком, і оскільки мова є твір мистецтва, звернений до всіх слухачів, а 

не твір науки, розрахований лише на знавців, остільки вона повинна 
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 Збереглося 58 промов, серія трактатів з риторики й філософії, близько 800 листів. Є також 

відомості про написання ним близько 150 промов, філософських творів і листів, які не дійшли 

до нашого часу [75, c. 314]. 
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використовувати і цей засіб виразності. Такою є основна теза Цицерона» [174, 

с. 61–62]. 

Після Цицерона римське красномовство кардинально змінилося, 

ораторське слово стало об’єктом естетичного милуванн я
16

. Почало свій 

розвиток мистецтво декламації, яке мало характер вишуканого презентування 

слова слухачеві. 

Найвпливовішою фігурою постцицеронівського періоду є Марк Фабій 

Квінтіліан (приблизно 35–100 рр. н. е.). Його авторству належить 

монументальний твір, вершина дослідження ораторського мистецтва, трактат у 

дванадцяти томах – «Настанова оратору» [114]. Квінтіліан поставив перед собою 

завдання створити особливу працю – «зібрати в одному томі результати робіт 

своїх попередників з ораторського мистецтва, не опускаючи дрібниць, “бо ні в 

чому не можна досягти досконалості, не пізнавши самих начал”, упорядкувати 

теорію римського красномовства, виправити помилки й усунути оману 

попередніх риторів, дати велику енциклопедію з питань, пов’язаних із 

проблемою освіти повноцінного оратора, і піднести красномовство поверненням 

до давніх принципів» [95, с. 175]. 

Значення Квінтіліана у сфері ораторського мистецтва полягає в тому, що 

йому вдалося осягнути слово та промову і здійснити масштабну роботу з 

розширення меж їх пізнання. Про тонкощі організації ораторської промови 

Квінтіліан зазначає: «Достаток повинен мати свої межі, блиск – мужню 

стриманість, а винахідливість повинна бути розумною. Так промова стане 

довгою, але не надмірною; вишуканою, але не химерною, сміливою, але не 

зухвалою; серйозною, але не сумною; глибокою, але не складною; веселою, 

радісною, але не легковажною; жартівливою, але не розпусною; величною, але 

не багатослівною» [95, с. 178]. 

Кількість праць, у яких розглядається слово як вагома складова життя 

давньогрецької і давньоримської людини, значна [95, 11, 102, 103, 174]. Однак 

О. Лосєв вважає, що «неозора кількість риторичних трактатів досі, дотепер не 
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 До цього слово використовувалося радше як засіб боротьби. 
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систематизована і не усвідомлена,  така вся ця риторика різноманітна, витончена 

та глибока» [11, с. 249]. 

За античним етапом розвитку науки красномовства йшла риторика 

Середньовіччя. В її основі лежали правила, що залишилися незмінними з часів 

античної риторики. До особливостей середньовічної риторики можна зарахувати 

те, що в ній на перший план виходила гомілетика, а судові розгляди справ та 

питання державного характеру мали другорядне значення. 

Найрозповсюдженішою формою суспільного спілкування була церковна 

проповідь. Найбільш відомими ораторами того часу були візантійський 

проповідник Іоанн Златоуст (347–407) і неаполітанець, монах Тома Аквінський 

(1225–1274). 

Головним принципом праць ораторів Середньовіччя стало не переконання, 

як це було в античній риторичній традиції, а її навіювання слухачеві думок 

оратора. Важливим етапом розвитку риторики стало проникнення її принципів і 

законів у музичне мистецтво. 

Музична риторика формувалася в кілька етапів. В європейській системі 

дисциплін середньовічної школи septem artes liberales («сім вільних мистецтв») 

риторика входила до тривіума, а музика до квадривіума, отже на цьому етапі 

музика й риторика були розведені в різні сфери знань
17

. 

Найтіснішої взаємодії ці два види мистецтва досягли в період з кінця XVI 

до першої половини XVIII століття, в результаті чого стала активно розвиватися 

музична риторика, а аспектам зв’язку музики і слова приділялася пильна увага. 

Риторика впливала на музику вже з XVI століття. У цей період зростала 

увага до комунікативних можливостей музики, обумовлених специфікою її 

виразних засобів. Як зазначає Тетяна Чередніченко, «музика вкорінена у мові, з 

якої витягує інтонаційну складову і в такий спосіб “говорить без слів”» [175, 

с. 37]. Музиці властиво з великою точністю передавати різні якості людської 

мови, наслідуючи звуком мовленнєві інтонації (вигуки, зітхання, сміху, плачу). 

                                           
17

 До тривіума входили науки, пов’язані з вивченням слова, а до квадривіума – точні науки. 
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Для цього використовувались засоби музичної виразності
18

. Велику роль у 

розумінні комунікативних виразних значень відігравав, поряд із музичним, і 

синтаксичний мовний досвід людини [122]. Стали з’являтися праці, в яких, на 

думку А. Мальцевої, «теоретики раннього Бароко прагнули до усвідомлення 

музичної морфології через термінологію риторики, граматики і поетики, тому в 

умовах музичної риторики максимально наближені закономірності застосування 

вербальних і музичних фігур» [111, с. 26]. 

У XVI столітті слово стало відігравати центральну роль у музичному 

мистецтві. Як зазначав Клаудіо Монтеверді, «мова є господиня гармонії, а не її 

служниця» («l‟oratione sіa padrona dell‟armonia e nonserva») [211, с. 64]. У цей 

період, завдяки зростанню значення слова в музичній практиці, розвивався жанр, 

який здатен був переосмислити в собі відносини слова і музики – це жанр 

італійського мадригалу
19

. 

Завдяки тісному взаємозв’язку риторики і музики, естетика барокового 

музичного мистецтва була заснована на почуттях, афектах: вона (музика) була 

покликана через риторику викликати емоції слухача. 

Як зазначає Сергій Шип у дослідженні «Методологическое значение 

доктрины о музыкальной риторике в немецком и украинском музыкознании», 

початок суджень щодо музичної риторики «був покладений працями Тінкторіса 

(Liber da arte contrapuncti, 1447 рік), Гаффуріуса (Practica musica, 1496 рік), 

Фінка (Practica musica, 1556 рік), Маттезона (Der vollkommene Capellmeister, 

1739 рік), Мерсенна (Harmonie universelle, 1636 рік), Кірхера (Musurgia 

universalis, 1650 рік) та ін.» [176, с. 24]. 

Перший повноцінний трактат щодо музичної риторики був створений у 

Німеччині 1606 року композитором і теоретиком музики Йоахімом 

Бурмейстером (1566–1629) та мав назву «Musica poetica». Праця Й. Бурмейстера 

переважно містить приклади з музичної практики XVI століття. У трактаті 

                                           
18

 Ритмічна організація, звуковисотний малюнок, тембральні характеристики, темп, штрихи. 
19

 Явище мадригалу стало можливим завдяки відмові від строфічної форми, що дозволило 

композитору дотримуватися змісту слова або тексту без подальшого звернення до фіксованої 

структури: кожне слово або фрагмент тексту відповідає музичній фразі. 
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присутня вказівка на фігури, які будуть розроблятися надалі [111]. Анастасія 

Мальцева зазначає, що «чітка спрямованість трактату до XVI сторіччя і 

непряма – до XVII – дозволяє скласти відносно повну картину розвитку теорії 

фігур, де вихідним теоретично зафіксованим уявленням про МРФ (музично-

риторичні фігури. – В. П.) є musiса poetica Бурмейстера» [111, с. 31]. 

Й. Бурмейстер проаналізував музично-риторичні фігури та класифікував їх [111]. 

За Й. Бурмейстером, «l‟ornamentum, чи figura – це пасаж, як у гармонії, так 

і в мелодії, який міститься в певному періоді, що починається з каденції і 

закінчується каденцією; він відходить від структури простого складу, і набуває 

елегантності та має більш декоративний характер» [цит. за: 201, с. 8]. 

Насамперед ця фігура міститься в музичному періоді, що має чітко 

визначені початок і кінець. Контекст набуває великого значення у появі фігури, а 

пристосування фігури до контексту означає щоразу її певне переосмислення. 

Навколо такого розуміння фігури Й. Бурмейстер формулює концепцію 

Musica poetica, запозичуючи з вербальної риторики більшість своїх «figura», які 

він поділяє на три групи: 

– фігури-гармонія, до яких належать fugarealis, metalepsis, hypallage, 

apocope, noema, analepsis, mimesis, anadiplosis, symblema, 

syncopavelsyneresis, pleonasmus, auxesis, pathopoeia, hypotyposis, anaploke, 

aposiopesis; 

– фігури-мелодія, зокрема parembole, palillogia, climax, parrhesia, hyperbole, 

hypobole; 

– фігури мелодико-гармонічні, що складаються з поєднання congeries, 

fauxbourdon, anaphora e fugaimaginaria [201]. 

Однак теоретичне осмислення музичної риторики цього періоду 

знаходилося на початковій стадії, і можливі паралелі музики з риторикою не 

вийшли на досить високий рівень узагальнення, щоб стати основою класифікації 

в трактаті Й. Бурмейстера. Тому найбільш істотним параметром оцінки фігур для 

теоретика стала суперечність між поняттями «мелодія-горизонталь» і «гармонія-

вертикаль» [196]. 
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На ідеї Й. Бурмейстера спиралися його послідовники Йоханнес Нуціус і 

Йоахім Турінгус. Однак італійський дослідник Ельвіо Чіполлоне пише, що 

Й. Нуціус у трактаті «Musices poeticae, sive de compositione cantus, praeceptiones 

absolutissimae» («Поетика музики, або про композицію пісень, абсолютні 

правила») 1613 року помітив певну неточність у формулюваннях 

Й. Бурмейстера, зумовлену тим, що його попередник шукає паралель, занадто 

близьку до літературної риторики. Щоб залишатися ближчим до музики, 

Й. Нуціус пропонує розрізняти figurae principales (fuga, commissura і repetitio) та 

figurae minusprincipales (climax, complexio, syncopatio, homioteleuton), тобто 

вказує на відмінність між тими музичними фігурами, які є фактично технічними 

музичними прийомами, і тими, які більш тісно пов’язані з текстом та емоційно-

виразними риторичними фігурами. 

У галузі музичної риторики внесок Йоахіма Турінгуса не виділяється 

своєю оригінальністю. Праця «Opusculumbipartitum», опублікована в Берліні 

1625 року, відроджує встановлені Й. Нуціусом відмінності між чисто музичними 

фігурами і фігурами, тісніше пов’язаними з текстом, зберігаючи також назви 

figurae principales і figurae minusprincipales. Однак Й. Турінгус вирішує 

розширити категорію figurae minusprincipales (додає до фігур Й. Нуціуса 

aposiopesis, noema, pausa, anaphora, paragoge, apocope, catachresis, pathopoeia, 

parrhisia і homiaeptoton), об’єднуючи здебільшого фігури, які були 

запропоновані Бурмейстером. 

У трактаті «Універсальна музургія» (Musurgia universalis, sive Ars magna 

consoni et dissoni, 1650) німецький вчений Афанасій Кірхер апелює до двох 

варіантів трактовки, розуміння поняття «фігура». Музикознавець Роман Насонов 

у дослідженні «Музична риторика Афанасія Кірхера: до історії “готових слів”» 

[122] наводить міркування з трактату вченого, які розкривають два погляди 

А. Кірхера на явище фігури. Перший погляд А. Кірхера на фігуру як прикрасу 

вчений пояснює так: «Фігури в нашій Музургії, за своєю сутністю та за 

видимістю, – те саме, що прикраси… Витончено пов’язуючи клаузули чи 

музичні побудови, музика діє подібно до оратора, витонченою взаємодією 
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тропів, що схиляють слухача то до сміху (risus), то до плачу (planctus), то до 

милосердя (misericirdia), то до обурення (indignation) та гніву (iracundia), то до 

кохання (amor), благочестя (pietas) та справедливості (iustitia), то до 

протилежних їм афектів» [цит. за: 122, c. 6]. Другий погляд А. Кірхер 

характеризує більш теоретично: «Фігури в цьому Музургічному мистецтві ми 

розуміємо інакше, ніж Риторики, вважаючи тропи та фігури тим самим. У 

риториці фігура складається з різних подвоєнь, множень і повторень того самого 

слова при поводженні з мовою, запитуванні, викладі речей великих, високих, 

дивовижних, мізерних, негідних. І такі не зовсім придатні для нашої справи, 

оскільки вносять зайвий безлад у голоси, пов’язані за законами гармонії. Такі 

фігури більш відповідають речитативному стилю, в якому один голос має більше 

можливостей їх передати» [цит. за: 122, c. 7]. 

Отже, два погляди А. Кірхера на музично-риторичні фігури приводять до 

висновку, що поняття фігури поєднує в собі емоційне та раціональне начала. 

Італійський дослідник Ельвіо Чіполлоне висуває таку думку, що «якщо 

важко вихваляти Турінгуса, то, коментуючи “Figurenlehre” Афанасія Кірхера, 

можна збитися з пантелику» [201, с. 10]. Пояснює це тим, що визначення 

А. Кірхера часто знаходяться на півдорозі між банальним і метафізичним, між 

дидактичним і повчальним. Також наполягає, що А. Кірхер нічого нового не, 

додає, він тільки затверджує текст Й. Турінгуса, який вже був закріплений 

Й. Нуціусом. Однак Е. Чіполлоне все ж наголошує на тому, що «єдиний внесок 

праці Кірхера полягає у “перенесенні акцентів”: глава 19 книги V і глава 8 

книги VIII “Musurgia Universalis” (Рим, 1650) показують, як інтерес епохи 

однозначно перейшов від “технічних” фігур до фігур, пов’язаних із текстом і 

здатних “збуджувати пристрасті”» [201, с. 10–11]. 

Теоретичний внесок Крістофа Бернхарда (1628–1692) зовсім інший. При 

радикальній зміні точки зору в порівнянні з роботами його попередників, як у 

праці «Tractatus Compositionis augmentatus» (1648/1649) [189], так і в 

«Ausführlicher Bericht Vom Gebrauch der Cop Und Dissonanzen» (близько 1670) 

[188], К. Бернхард прагне узаконити винятки з практики контрапункту. Він сам 
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характеризує фігуру як «певний спосіб використання дисонансів, який робить їх 

не тільки нешкідливими, але й приємними» [201, c. 11]. 

Не тільки поняття фігури, але і класифікація, запропонована 

К. Бернхардом у «Tractatus Compositionis augmentatus», абсолютно оригінальні. 

По-перше, автор розширює використання фігур у суто інструментальній музиці. 

По-друге, К. Бернхард конкретизує фігури, розділяючи їх відповідно до видів 

контрапункту, які їх використовують. 

Отже, за визначенням. Е. Чіполлоне, «stylus antiquus із його важливим та 

істотним розвитком, включає фігури syncopatio, quasi-syncopatio, transitus і 

quasitransitus; тимчасом як stylus modernus дозволяє використовувати фігури 

abruptio, anticipatio, cadentia e duriusculae, consonantia e impropriae, ellipsis, 

extensio, heterolepsis, inchoatio imperfecta, longinquadistantia, mora, multiplicatio, 

mutatiotoni, passus duriusculus, prolongatio, quaesitionotae, saltus duriusculus, 

subsumtio, superjectio, syncopatio catachrestica, transitus inversus, variatio, tertia 

deficiens і sexta superflua» [201, с. 11]. 

У праці «Ausführlicher Bericht Vom Gebrauch der Cop Und Dissonanzen» 

К. Бернхард переосмислює класифікацію фігур та висуває таку диференціацію: 

дві групи фігур, які К. Бернхард представляє у «Tractatus Compositionis 

augmentatus», замінюються більш традиційними figurae fundamentals («технічні») 

та figurae superficiales («афективні»). Тоді як figurae fundamentals обмежується 

ligatura e transitus, figurae superficiales вміщує в себе більш широкий спектр 

фігур: abruptio, ellipsis, heterolepsis, multiplicatio, quasitransitus, retardatio, 

subsumtio, superjectio та variatio
20

 [188]. 

У трактаті німецького теоретика та композитора Йогана Йоахіма Кванца 

«Досвід настанов з гри на поперечній флейті» (що був опублікований 1752 року) 

виявляється пряма залежність між дисонансами, музично-риторичними 

фігурами, ритмікою та афектами. В основу трактату покладено філософсько-

естетичні, історичні та музично-теоретичні цінності, що були визначені 
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 Деякі фігури «Tractatus» викладені у новому «Bericht». 
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попередніми епохами, оскільки «набір елементів картини світу, що підлягають 

осмисленню, в культурі європейського типу практично не змінювався з часів 

класичної античності» [89, c. 29]. У цій системі цінностей сформувалося 

ставлення до музики як до науки: математичні засади були поєднані з 

традиціями риторики та поетики [173]. 

До п’ятої частини античної риторики – вимови (pronuntiatio) – Й. Кванц 

зараховує мистецтво виконання. Спираючись на внутрішню ідею, яка сягає 

античної риторики (а саме збудження афектів), Й. Кванц вибудовує вимоги до 

виконавця. Р. Насонов вважає, що: «Пафос його вчення і полягає рівно в тому, 

щоб виконавець вмів знаходити особливу виразність буквально для кожного 

звуку (не кажучи вже про кожен мотив). Крім динамічних нюансів, 

вирішального значення набувають тут такі тонкі моменти, як штрихи, ритм 

(відмінність у характері між рівними й нерівними нотами, звичайним пунктиром 

і ломбардським ритмом тощо), різні види прикрас» [123, с. 165]. 

За останні десятиліття в музикознавстві відбуваються дослідницькі 

процеси, спрямовані на вивчення універсальних риторичних фігур, які пройшли 

через всю історію музики [75, 110, 111, 123, 124, 271, 281, 294, 295, тощо]. 

Зосередимо увагу на деяких із них. 

Ольга Захарова в дослідженні «Риторика и западноевропейская музыка 

XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы» стверджує: 

«Риторика і ораторське мистецтво були для багатьох теоретиків і музикантів 

того часу (епохи Бароко. – В. П.) не просто сусіднім або навіть спорідненим 

видом діяльності, а зразком, на який вони безпосередньо спиралися у своїй 

творчості, сприймаючи риторичні принципи і правила як свої» [75, с. 4]. 

Продовжуючи думку про значення риторики для музики, музикознавиця 

зазначає, що «риторика відіграла важливу роль у закріпленні семантики, 

виробленні музичного “лексикону”» [75, с. 9]. 

«La retorica spiegata attraverso la musica» («риторика пояснена через 

музику»), – пише музикознавець, професор Болонського університету Донателла 

Рестані у статті «Musica e retorica tra Grecia e Roma» («Музика і риторика через 



57 
 

Грецію і Рим») [270]. Дослідниця зазначає, що в системі зв’язку риторики і 

музики проявляються чотири точки наближення: поділ на «частини» самої мови 

і музичного твору; вплив вибору, послідовності взаємодії декількох сполучних 

ланок; комунікативний вплив на слухача; і остання точка полягає в аналогії між 

використанням риторичних фігур в ораторській мові та музичними 

«механізмами» [270]. 

Об’єднанню риторики і музики сприяли кілька чинників: 

– звук; 

– мета; 

– адресат. 

Головним із них є звук, з тієї причини, що як музична, так і ораторська 

мови втілюються за допомогою звукової трансляції. Загальною метою є 

емоційний вплив і, як наслідок цього, загальний адресат – слухач. На думку 

О. Захарової, «різноманітна спорідненість музики і красномовства часто вже не 

тільки ставила їх поруч... але і часом ніби міняла місцями – дозволяла 

використовувати музику як, скажімо, проповідницьку дію, а ораторську мову 

сприймати як зразок справді художнього мистецтва, особливо часто 

прирівнюючи її (мову. – В. П.) до музики» [75, с. 8]. 

На основі принципів риторики в музиці сформувалась особлива лексика – 

музично-риторичні фігури, які часто ототожнювалися з певними риторичними 

зворотами, прийомами, від яких власне музичні фігури й отримали свою назву. 

На думку Ганса Генріга Унгера (Hans Heinrich Unger), «вчення про музичні 

фігури виникло в опорі на риторику, – опорі, яка значною мірою переносить і 

смисловий зміст риторичних фігур на музику» [цит. за: 111, с. 26]. 

У риториці фігура була представлена зворотом, який надавав розмовній 

мові особливої сили та виразності. Фігура мала виділятись на фоні 

загальноприйнятих граматичних основ та сприйматись, за словами Хуберта 

Майстера, як «поетична вільність» [109]. Схоже сприйняття має і музично-

риторична фігура, що повинна вирізнятися серед музичної мови, побудованої в 

межах законів написання мелодії, гармонії та контрапункту. Така якість 
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музично-риторичної фігури була покликана вразити слухача та викликати 

конкретні емоції, афекти. 

За Х. Майстером, формуються три типи музично-риторичних фігур: 

1. граматичні фігури (figuras fundamentales) – прохідні ноти, каденції тощо; 

2. образотворчі фігури (hypotiposis) – за допомогою яких музичними 

засобами втілюється образ; 

3. емфатичні фігури – фігури, які підсилюють афекти (повтори, дисонанси, 

канони, вигукування тощо) [109, с. 38]. 

Вагомий внесок у слов’янське музикознавство внесла дослідниця Марина 

Лобанова, яка у своїй праці «Западноевропейское музыкальное барокко: 

проблемы эстетики и поэтики» [99] розглянула проблему становлення та 

розвитку музичної риторики в епоху Бароко. 

У роботі представлений огляд великої кількості праць, присвячених 

музичній риториці, серед яких увагу зосереджено на дослідженнях А. Швейцера, 

Л. Шраде, Г. Г Унгера. 

М. Лобанова підкреслювала, що «розробка зв’язків між музикою і мовою в 

епоху Бароко відбувалася на риторичній основі в декількох напрямках» [99, 

с. 78]. Дослідниця виокремлює дві найбільш загальні тенденції передачі слова в 

музиці: перша тенденція характеризується тим, що «італійські теоретики і 

практики XVII століття вимагають точної передачі слова в музиці»; для другої 

тенденції характерне німецьке теоретичне обґрунтування, в якому «їм вдалося 

створити широку систематику, теоретично обґрунтувати зв’язки між музикою і 

риторикою, виробити кодекс правил» [99, с. 78]. 

У першій тенденції, за визначенням дослідниці, «слово – правило, міра 

музичної композиції, що дозволяє всілякі вільності, “благородну недбалість” у 

виконанні. Теоретики вважають, що обов’язково необхідно точно дотримуватися 

просодії, правила довготи – стислості складу. У центрі уваги виявляється 

питання, як передати ритм вірша, як правильно прочитати його в музиці, 

зберегти його артикуляцію та емоційний сенс. Єдиним носієм слова їм бачиться 

монодія, поліфонія – занадто штучна, вона заплутує і затемнює словесний текст» 
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[99, с. 78]. Інше ставлення до поетичного тексту М. Лобанова виявляє у 

мадригалах Клаудіо Монтеверді
21

, в яких «набагато більша увага приділяється 

передачі смислових акцентів поетичного тексту, ніж тривалості 

складів»[99, с. 78]. 

Друга тенденція підкреслює, що в німецькій культурі увага приділяється 

більш загальним закономірностям, що пов’язують музику і мову, та глибоким 

теоретичним питанням. Стосовно цієї тенденції М. Лобанова зазначає: 

«Головне – зміст, значення слова: музична риторика переростає музичну 

екзегезу. Для німців особлива цінність вбачається в глибокій та всебічній 

ученості – тому культивуються поліфонічні форми, що упорядковують передачу 

пристрастей у музиці. Отже, в німецькій музичній риториці існує настанова на 

логічну організацію тексту і глибинне значення слова» [99, с. 78]. 

Дослідниця виокремлює такі етапи опанування риторичних структур: 

зображення окремого слова; перехід від слова до цілих словосполучень і фраз; 

вершина – опановування стійкої схеми риторичної диспозиції. 

Трактати епохи Бароко, вивчення яких продовжується як у західному, так і 

в слов’янському музикознавстві, сповнені фундаментальних знань стосовно 

музичної риторики. Сучасні дослідники, спираючись на досвід попередників, 

вибудовують власні концепції та навіть вступають у полеміку з авторитетними 

вченими. 

С. Шип вказує на «прихований логічний конфлікт, що міститься у 

словосполученні музична риторика» [176, с. 25]. Він пояснює це тим, що 

ототожнювання вербального мистецтва риторики та музики є не зовсім вірним. 

Адже якщо риторика відіграє роль мистецтва, а музика власне і є мистецтво, то 

«отже, музична риторика в чіткому розумінні слова – це або тавтологія, або 

некоректне типологічне поняття»[176, с. 26]. 

Дослідник підкреслює, що «категорія музичної риторики повинна бути 

насамперед узгоджена з теоретичними уявленнями про музичну мову… 

Риторикою доцільно вважати лише той ярус організації форми та змісту, який 

                                           
21

 Мадригали Seconda pratica. 
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“надбудовується” над мовним порядком мовлення. Без розрізнення риторичних 

засобів і принципів мови уявлення про музичну риторику втрачають науковий 

сенс (курсив оригіналу. – В. П.)» [176, с. 26]. 

Вчення про музично-риторичні фігури С. Шип називає «найбільш 

непевним розділом музичної риторики» [176, с. 28]. Він наполягає на тому, що 

музично-риторичні фігури не мають чітких ознак, а навпаки «являють собою 

певну приблизну множину інтонаційних утворень, не обмежену ні за кількістю, 

ні за формальними властивостями, ні за сенсом» [176, с. 29]. 

С. Шип виокремлює чотири типи музично-риторичних фігур: 

– музичні інтонеми; 

– прикраси (мелізми, орнаментика); 

– звуконаслідування; 

– інкрустація до тексту добре відомих, упізнаваних фрагментів з інших 

текстів. 

Такий погляд на музичну риторику в сучасному музикознавчому просторі 

показує науковцям, що вивчення її основ і правил потребує глибинних знань 

першоджерел та обережності в апелюванні до понять. 

Опрацьовані дослідження музичної риторики показують шлях її 

становлення та розвитку. Вона прагнула прийняти ті самі інструменти, що 

використовувалися класичною риторикою, щоб наблизити музику до людської 

мови, тому намагалася захопити слухача, переконуючи його в цінності 

музичного твору, занурюючи слухача в певний емоційний стан. Ще однією 

метою музичної риторики стало прагнення до краси музичного дискурсу, 

поєднання ритму, акцентів і висоти звуку. 

Слід підкреслити, що немає єдиного вчення про музичну риторику, 

дослідники розробляли різні моделі. Однак є одна мета, що поєднувала всі 

музично-риторичні теорії. Наведемо цитату з трактату А. Кірхера, яка 

красномовно її охарактеризує: «Риторика… тепер не веселить душі, тепер вона 

засмучує їх, потім підбурює їх до гніву, а потім до припинення, обурення, 

помсти, насильницьких пристрастей та інших наслідків; і, сповнена емоційних 
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потрясінь, нарешті, захоплює слухача, якому судилося переконатись у тому, до 

чого схиляє оратор. Точно так само музика, поєднуючи періоди та звуки різними 

способами, впливає на душу з різними результатами» (Athanasius Kircher, 

Musurgia universalis, Cap II, 1650) [цит. за: 248, с. 112]. 

Музична практика епохи Бароко безумовно спиралась на вчення про 

музичну риторику, які розкривають той факт, що емоції та афекти слухача 

збуджувалися композитором свідомо завдяки вправному використанню 

музичних засобів. У зв’язку з цим, спираючись на праці науковців, у нашому 

дисертаційному дослідженні пропонуємо робочу версію виявлення способів 

втілення поетичного тексту у Восьмій книзі «Madrigali guerrieri, et amorosi» 

Клаудіо Монтеверді, що складається з трьох принципів. Перший принцип являє 

собою визначення особливостей поєднання слова та музики через втілення 

афекту одного слова. Другий принцип об’єднання музичного та вербального 

тексту визначається в музичному прочитанні афекту цілого поетичного рядка 

або його фрагменту. В основі третього принципу знаходиться виявлення афекту 

двох різних слів або рядків поетичного тексту, що лунають одночасно в різних 

голосах. 

Отже, дотримуючись запропонованої класифікації принципів втілення 

поетичного тексту в музичній композиції, ми зробимо спробу віднайти 

характерні особливості музичної мови в кожному з них. 

Висновки до першого розділу 

Виявлення принципів взаємопроникнення музичного та вербального 

текстів має великий науковий резонанс. Дослідження даної проблематики 

відбуваються на певних композиційних рівнях. У даному дисертаційному 

дослідженні ми спираємось на концепції О. Михайлова. 

У працях О. Михайлова провідними рівнями синтезу слова та музики є 

образно-емоційний, інтонаційний, ритмічний, формотворчий. Однак, більш 

детально осмислити різні рівні поєднання слова та музики допомагають 

фундаментальні праці й інших дослідників [17–18, 26, 33, 34, 142–146, 190, 192, 

237–239, 258, 296, 297]. 
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Зародження та розвиток впливу слова на почуття людини вивчається в 

контексті вербальної риторики. Методи роботи зі словом, як інструментом 

транслювання думки та намірів оратора продовжують звертати увагу науковців у 

ХХІ столітті. Важливим етапом у дослідженнях проблеми поєднання слова та 

музики стало проникнення принципів риторики в музику, що визначило 

створення ґрунтовних трактатів вчених епохи Бароко. Поява спільних 

характеристик між вербальним текстом та його музичним втіленням зумовила 

формування музично-риторичних фігур, які класифікуються дослідниками за 

різними параметрами. 

Велика кількість фундаментальних праць складає потужну методологічну 

базу для виявлення особливостей прочитання поетичного тексту у мадригалах 

Клаудіо Монтеверді. Таким чином, оскільки механізми взаємодії слова та музики 

вивчаються за певною різнорівневою структурою, ми виокремлюємо основні 

принципи поєднання вербального та музичного рядів у мадригалах композитора:  

1. Втілення афекту конкретного слова; 

2. Втілення афекту цілого поетичного рядка або його фрагменту; 

3. Втілення афектів двох різних слів або рядків поетичного тексту 

одночасно у різних голосах.  
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РОЗДІЛ 2 

ЖАНР МАДРИГАЛУ В ТВОРЧОСТІ КЛАУДІО МОНТЕВЕРДІ 

2.1 Особливості формування і розвитку жанру мадригалу в італійській 

культурі XVI–XVIІ століть 

Історія мадригалу своїм корінням сягає глибини століть. Ідея створення 

цього жанру зародилася від моменту, коли у XIV столітті стали з’являтись поети 

і філософи-гуманісти. 

Ранні гуманісти (кінець XIV − середина XV століть) активно вивчали 

античну літературу й філософію, що сприяло початку формування нових 

цінностей та ідеалів. У центрі філософії цього періоду знаходилися 

антропоцентричні ідеали. Мислителів цікавила людина та її природа, творчість і 

краса [29]. 

У тісному зв’язку з філософськими поглядами перебували великі діячі 

мистецтва того часу. Італійський поет Франческо Петрарка (1304−1374), якого 

вважають одним із перших гуманістів, намагався донести до сучасників 

спадщину античності найбільш точно й розгорнуто. Для Петрарки були 

надважливими внутрішні етичні проблеми людини. У філософському діалозі 

«Моя таємниця» [126] він оголює найбільш глибокі конфлікти внутрішнього 

світу людини і способи їх подолання. Творчість Петрарки вирізняється земним 

характером, повним розумінням радощів і пристрастей людини [86]. 

Створенню нових, гуманістичних традицій в італійській культурі сприяла 

творчість венеційця Джованні Боккаччо (1313−1375). Він у своїх збірках новел 

«Декамерон» висміював духовенство, яке зображав нещирим і навіть розпусним, 

і водночас вихваляв розум і енергію простих людей. Те, як вони організовували 

своє дозвілля, було зразком нового, гуманістичного спілкування, культурного 

проведення часу. Гострому висміюванню псевдоблагодіянь церковних 

служителів Боккаччо протиставляє любов людини, завжди звеличуючи її 

об’єднанням плотського і духовного начал [29]. Значний вплив на розвиток ідей 



64 
 

гуманізму також мали Леонардо да Вінчі
22

 (1452−1519) і Мікеланджело 

Буонарроті (1475–1564) як митці, що ретельно вивчали фізичні особливості 

людини (Леонардо да Вінчі) та приділяли увагу її духовній і фізичній красі [29]. 

У музиці гуманістичні тенденції відобразились дещо пізніше, ніж в інших 

видах мистецтв. Основними жанрами світської музики XIV століття стали качча, 

балада і мадригал. Мадригал був досить популярним на початку століття, в 

цьому жанрі працювали композитори Франческо Ландіні
23

, Джованні да Фіренце 

і Якопо да Болонья. 

Поетичні тексти мадригалу Раннього Відродження зазвичай складалися з 

п’ятнадцяти, дванадцяти або меншої кількості рядків переважно нерівномірної 

довжини. Вони більше були схожі на поетичну прозу, ніж на вірші. Майже всі 

тексти музичних мадригалів були створені у формі терцета
24

, який являв собою 

дві строфи з трьох рядків із заключним ритурнелем з двох рядків. Саме наявність 

ритурнелю була характерна для італійської народної пісні та пов’язував 

мадригал із народнопісенними жанрами. Належність до італійської пісні 

XIV століття підтверджує і відповідне коло образів у мадригалах: від пасторалі 

до політичної сатири. Одним із перших, хто створював мадригали як тексти до 

музики, став італійський поет і новеліст Франко Саккетті. У творчості 

Ф. Петрарки ця форма перетворилася на витончену поезію і відрізнялася від 

форм строгих поетичних свободою структури. 

У музиці мадригал розвивався в кілька етапів: перша половина 

XIV століття; XVI і перша половина XVII століть. Про популярність цього 

жанру свідчить той факт, що в період 1530–1650 років було створено приблизно 

2000 збірок мадригалів, що загалом становило близько 35–40 тисяч композицій 

[292, с. 273]. 

                                           
22

 Усі творіння Леонардо присвячені людині і людській величі. Він працював у різних сферах 

мистецтва і науки, що допомогло йому ґрунтовно осмислити природу людського тіла та його 

функціонування. 
23

 У його мадригалах основна мелодія могла і панувати над іншими голосами, і 

перегукуватися з ними, залежно від задуму. 
24

 Терцет – від іт. terzetto – містить три рядки з однаковою римою. 
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З’явившись як одноголосна пісня, вже в XIV столітті мадригал став дво- 

або триголосною композицією, яка складалася з кількох коротких куплетів із 

приспівом. Строфічний мадригал XIV століття складався з двох музичних 

розділів: перший – для строфи, другий – для ритурнелю. В обох розділах у 

фактурі домінував верхній голос (інші голоси використовувалися в ролі 

супроводу). 

За часів становлення мадригалу в ньому переважала любовно-лірична 

тематика. Але вже в XV столітті спостерігається протилежна ситуація – духовна 

музика витісняє мадригал. Композитори стали набагато рідше звертатися до 

світських композицій мадригального складу, адже в цей час спостерігалося 

активне прагнення до розширення папських володінь і, відповідно, посилення 

папської влади
25

. 

Підкреслимо той факт, що від мадригалу XIV століття у XVI столітті 

збереглася лише назва, адже в музичному плані він переживав своє друге 

народження. За визначенням Т. Дубравської, «мадригал XVI століття не мав 

безпосередньої музичної спадкоємності з мадригалами XIV століття. <…> Він 

сформувався як новий для свого часу тип світської музики, який відіграв потім 

винятково важливу роль у музично-історичному процесі, зокрема – у підготовці 

опери» [84, с. 12]. 

Мадригал XVI століття вирізнявся більш високою якістю літературних 

текстів та містив не тільки віршовані мадригали, але й інші поетичні форми 

(канцони, сонети, балади). В. Жаркова зазначає, що «історія жанру починається з 

XVI століття від численних збірок фроттол, в яких все більш чітко провідну 

функцію в організації цілого почав виконувати поетичний текст
26

. <…> Ці 

вокальні композиції підготували ґрунт для формування жанру мадригалу, що 

                                           
25

 У 1347 році в Римі спалахнуло велике повстання населення під керівництвом Кола ді Рієнцо 

проти Папи Римського і всіх прихильників форми правління католицької церкви [90]. Зміни 

політичної ситуації зробили мадригал «небажаним жанром» і поступово витісняли його 

первісну форму. Також занепаду жанру сприяв той факт, що протягом більшої частини 

XV століття в італійській музиці домінували іноземні майстри, в основному з Північної 

Франції та Нідерландів. 
26

 Протягом 1504–1514 рр. видавництвом Петруччі було надруковано 11 томів фроттол на 

тексти Петрарки й сучасних італійських поетів [67, с. 4]. 
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спирався на небувалу в музичній культурі попередніх століть єдність слова і 

музики» [67, с. 4]. На шляху від фроттоли до мадригалу відбувається 

формування жанру мадригальної фроттоли – «особливого відгалуження світської 

поліфонічної композиції, генетично пов’язаної з пісенною культурою, але 

віддаленої від неї як порушенням нормативу поетико-музичної форми (зазвичай 

одночастинної), так і новою якістю похідності музичного плану від вербального, 

елементами безпосереднього зв’язку поетичного і музичного висловлювання», за 

твердженням О. Панкіної [125, с. 368]. Дослідниця прослідковує еволюцію 

жанру фроттоли й зазначає, що «…у процесі еволюції пісенних форм – процесі, в 

історичній перспективі направленому на усвідомлення нової якості змісту 

вокального висловлювання і композиційного мислення, що реалізувалися в 

жанрі мадригалу, – відбувався рух у плані основ формоутворення – “від класу 

музично-віршових до класу вокальних форм”, у плані співвідношення слова і 

музики – від форми текстово-музичної до форми музично-текстової» 

[125, с. 370]. Отже, жанр мадригалу мав глибинні зв’язки з фроттольними 

композиціями, на основі яких отримував поступовий розвиток. 

Свого розквіту мадригал досяг в XVI столітті завдяки таким 

композиторам, як Якоб Аркадельт, Адріан Вілларт
27

, Чіпріано де Роре, Андреа 

Ґабрієлі, Лука Маренціо, Карло Джезуальдо і Клаудіо Монтеверді. Композитори 

створювали переважно п’ятиголосні мадригали (однак зустрічалися і семи–

восьмиголосні) та приділяли особливу увагу ретельній передачі поетичного 

тексту, який визначав форму композиції. Кожна поетична думка отримувала 

власне й неповторне музичне втілення
28

. Мадригали були призначені для 

виконання двома способами: перший – камерне виконання аматорами, які грали 

або співали свої партії для насолоди від спільного звучання; другий (що 

стосувався більш складних мадригалів) – виконання професійними музикантами-

віртуозами, які робили зі своїх голосів справжнє «шоу» для публіки. Деякі 

                                           
27 

Автор трактату «Musica Nova» 1559 року. 
28

 Тривалий час світська музика базувалася на тих композиційних формах, які були створені 

«новим мистецтвом» XIV і XV століть: балада, качча, фроттола, віланела тощо. 
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мадригальні композиції мали просту будову, для них були характерні легкі 

танцювальні ритми та повторювана структура. Однак усі мадригали були 

покликані оспівувати славу й велич античної Греції, демонструвати синтез слова 

й музики, лунати для інтелектуалів літературної та філософської думки. 

Створювались грандіозні хоральні мадригали для виконання у святкові дні. 

Першим періодом у становленні та розвитку жанру мадригалу стала 

публікація 1530 року в Римі збірки «Madrigali novi de diversi excellentissimi 

Musici: Libro primo de la Serena» («Нові мадригали кількох видатних музикантів: 

Перша книга de la Serena»), що являла собою колекцію мадригалів італійських і 

франко-фламандських майстрів, які стали першими композиторами нового 

мадригалу та сприяли швидкому поширенню жанру в усіх регіонах Італії. 

Протягом першого десятиліття існування жанру публікуються мадригали 

Костанцо й Себастіано Феста і Якоба Аркадельта в Римі, а також Філіпа Вердело 

та Адріана Вілларта у Венеції. 

У наявних дослідженнях [64, 65, 134] представлені три школи 

мадригалістів у 30–50-х роках XVI століття: венеційська, римська та 

флорентійська. 

Засновником венеційської школи, для якої характерні вільні структури, 

п’ятиголосся та поліфонічний склад, був Адріан Вілларт. Мадригали на п’ять, 

шість та сім голосів Адріана Вілларта були надруковані 1559 року
29

, але створені 

раніше та отримали назву «Musica nova»
30

. Як зазначає В. Жаркова, мадригали 

Вілларта «...чітко проявляють детальну увагу композитора до виразної 

декламації поетичного тексту» [67, с. 4]. Вілларт і його учень Чіпріано де Роре 

піднесли жанр мадригалу на новий рівень вираження завдяки їхньому уважному 

ставленню до декламації тексту.  

Римська школа, для якої властиве чотириголосся та прозорий тип 

фактури, а в плані образного змісту – гострий конфлікт між довірою і 

                                           
29

 Однак перше видання п’ятиголосних мадригалів (названих хроматичними) Чіпріано де Роре 

датується 1542 роком. 
30

 Збірка мадригалів і мотетів А. Вілларта «Musica nova», за визначенням В. Жаркової, 

«видається маніфестом принципів нового жанру» [67, с. 4]. 
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ревнощами, любов’ю та обов’язком, базувалась на творчості Констанцо та 

Себастіано Феста. Композитори прагнули надати партії сопрано провідної ролі, 

вони працювали також над триголосними мадригалами та наділяли їх 

наспівністю (cantabilità). 

Флорентійська школа, якій притаманна прості діатонічні сполуки, 

моноритмічна фактура, була представлена вперше мадригалами Якоба 

Аркадельта. У багатьох творах Я. Аркадельта використовується імітаційний 

контрапункт, а кожен голос є мелодично самостійним. 

У мадригалах цього періоду виявляються зв’язки з більш ранніми малими 

ліричними жанрами – фроттолою (як зі зразком світської музики) і мотетом (як 

зі зразком церковної музики). Для мадригалу мотетного походження були 

характерні наскрізна форма, п’ятиголосний поліфонічний склад, опора на 

систему церковних ладів. У мадригалах, пов’язаних із фроттолою, зустрічався 

чотириголосний гомофонно-гармонічний склад та використовувалися куплетні і 

репризні форми [64]. 

Для італійського поета і гуманіста П’єтро Бембо (1470–1547) було важливо 

пропагувати мадригал у новому його вигляді як гнучку й невимушену поетичну 

форму Високого Ренесансу [97, 187]. На відміну від популярних побутових форм 

(фроттоли, віланели, лауди, карнавальної пісні, канцони), мадригал розвивався з 

другої чверті XVI століття як вільна (не куплетна) поетична форма. 

За часів А. Вілларта, Ф. Вердело та Я. Аркадельта мадригал був 

представлений переважно в ліричній музично-поетичній композиції невеликого 

розміру (три-чотириголосній). Крім того, починали з’являтися перші 

експерименти у сфері гармонічної складової мадригалів, яка застосовувалась для 

яскравості вираження слова в музиці. 

Прикладом ранньомадригального стилю є книги Якоба Аркадельта, 

франко-фламандського композитора, який працював у Італії та Франції у 

XVI столітті. Щоб повноцінно підкреслити важливі рядки тексту, Я. Аркадельт 

часто втілював вступні та інші ключові фрази в гомофонному декламаційному 

викладі. Твори композитора також є прикладом структури мадригалів епохи 
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Відродження, оскільки вони повністю залежали від форми обраного поетичного 

тексту. 

Оскільки історія італійського мадригалу XVI століття нерозривно 

пов’язана з літературними течіями, неможливо говорити про музику без 

постійних посилань на поезію. Італію того часу насичували експерименти в 

літературі, а з огляду на те, що текстове вираження та його зміст були 

центральними для мадригалу, вибір поезії став важливою частиною 

композиторського процесу. Попередниця мадригалу, фроттола, що складалася з 

багатьох строф, поступилася місцем віршам з однієї строфи з вільною схемою 

рим. 

У композиторів улюбленою поетичною формою для мадригалів була 

строфа канцони
31

, котра була характерна для поезії Франческо Петрарки і 

залишалася фаворитом протягом усього XVI століття. Їй були притаманні: вільне 

чергування рядків та свобода ритму. Вільна структура цих віршованих текстів 

унеможливлювала зв’язки з будь-якою встановленою раніше формою. Тож 

композитори користувалися свободою та відсутністю великомасштабних 

поетичних структур. 

Поезія Ф. Петрарки слугувала основою для мадригальної творчості 

багатьох композиторів, оскільки поет, за висловом Альфреда Енштейна, «умів 

висловлювати найпотаємніші, найтонші й найбільш піднесені пориви своєї 

душі» та був здатний виразити словами «неузгодженість власних почуттів» [209, 

с. 190]. 

А. Ейнштейн описує поезію Ф. Петрарки і як ліричну, і як 

«контрапунктичну», маючи на увазі смислові шари й подвійність емоцій, часто 

присутні у творчості Ф. Петрарки. Поетичні прийоми, такі як оксюморон і 

антитези (обидві форми подвійності) підходять для мадригалів, оскільки вони 

відповідають поліфонії своєю багатошаровістю. Поступово двоїстість смислів 
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 Строфи канцони змінюють одна одну без приспівів і рефренів, характерних для більш 

архаїчних форм. 
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або емоцій у тексті стала спільною рисою поезії, яку обирали композитори для 

своїх мадригалів. 

Тільки в XVII столітті композитори почали писати мадригали для одного 

або двох голосів у супроводі basso continuo. У XVI столітті композитори 

публікували збірки мадригалів із необов’язковим акомпанементом
32

. Мадригал, 

що створювався для вокального ансамблю без супроводу, налічував від двох до 

восьми голосів. Поліфонія стала невід’ємною рисою італійського мадригалу, 

причому кожен голос був однаково важливий.  

Невід’ємною частиною побутування жанру було об’єднання мадригалів у 

книги. Зазвичай мадригали з однієї книги було створено для певної однакової 

кількості голосів. Книга могла містити тематично об’єднані мадригали на тексти 

одного або декількох поетів [282, С. 9]. 

Новий, другий період розвитку мадригалу окреслено творами 

композиторів 1550–1580 років: Орландо Лассо, Андреа Ґабрієлі, Луки Маренціо. 

У мадригалах О. Лассо, багато з яких він писав під час свого перебування в Римі, 

його стиль був ясний і лаконічний, композитор створював мелодії, які легко 

запам’ятовувалися. Вибір композитором поезії широко варіювався: від творів 

Ф. Петрарки в більш серйозних за змістом творах до найбільш «легкого» вірша – 

в деяких канцонетах [209, с. 23]. 

Творчість А. Ґабрієлі, учня А. Вілларта, вирізняється інтенсивними 

пошуками нових виражальних засобів. Він був одним із творців венеційського 

стилю, для якого характерні яскраві контрасти музичної фактури. Мадригал у 

творчості А. Ґабрієлі набув характеру витончено-вишуканої п’єси з ретельно 

проробленою п’ятиголосного фактурою, в якій відносно короткі музичні фрази 

викладалися в різних голосах, створюючи досить щільне багатоголосся. 

Водночас у мадригалах композитора було достатньо легкості, свободи й 
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 Перші публікації світської музики, що включають інструментальну партію, – Перша і Друга 

книги мадригалів Саломоне деї Россі (1600 і 1602 відповідно) та книга мадригалів від одного 

до трьох голосів Луццаско Луццаскі (1601). 
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витонченості, яка відрізняла їх стиль від мотетів з імітаційними формами більш 

строгого характеру [209]. 

Провідним італійським композитором XVI століття, який створював 

мадригали, був Лука Маренціо (1552–1599). Дослідники італійського мадригалу 

[212, 221, 224 та ін.] зазначали, що серед композиторів XVI століття саме у 

творчості Л. Маренціо жанр досягнув ідеальної рівноваги між словом і 

музикою. Мадригали композитора сповнені руху: Л. Маренціо з легкістю варіює 

ритми, переходить від поліфонічного складу до акордового й легко замінює 

діатоніку на хроматизми [65]. 

Разом із Карло Джезуальдо (1566–1613), представником третього періоду 

розквіту мадригалу, Лука Маренціо прагнув загострення гармонічної мови. 

Сміливо оперуючи різноманітними гармонічними співзвуччями, композитори 

створювали зовнішню музичну зображальність мадригалу. 

Головна особливість стилю К. Джезуальдо – це незмінна рівновага між 

полярними музичними прийомами: між модальністю й прагненням до утворення 

тональної логіки; діатонікою і хроматикою; акордом
33

 і мелодією; консонансом і 

дисонансом; поліфонічним і хоральним складами [65]. Н. Герасимова-

Персидська зазначає: «Найважливішою новою якістю є особлива чуйність 

Джезуальдо до слова, яке промовляється, що призвело до формування нового 

явища – музично-мовної інтонації. Змінюється мелодичний рельєф, зростає роль 

дисонансу (виділено мною. – В. П.)» [48, с. 6]. Для К. Джезуальдо важливо було 

втілювати емоції, їх експресію, відчувати композиційну свободу. Композитор, за 

визначенням Н. Герасимової-Персидської, «насолоджувався цією свободою 

розкриття глибин людської душі. Для цього йому необхідне слово – як імпульс 

творчості (виділено мною. – В. П.)» [48, с. 9]. На нашу думку, визначення 

Н. Герасимової-Персидської ролі слова в мадригалах К. Джезуальдо можна 

застосовувати до жанру мадригалу в цілому, адже вираз «слово як імпульс 

творчості» концентрує в собі основну ідею жанру, підкреслюючи, що без слова 
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 Під акордом розуміємо монолітну структуру з яскраво вираженою перевагою основного 

тону. 
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мадригал не відбувся би. Увага композиторів до поетичного тексту і прагнення 

до його максимально точного відтворення склали єдину ідею композиції 

мадригалу. 

Це призвело до того, що до кінця XVI століття склався своєрідний 

музично-поетичний словник, в якому за кожним образом тексту закріплювався 

певний мелодичний малюнок. Наприклад, якщо в тексті озвучувався рядок, в 

якому говорилося про піднесення до небес, то мелодія спрямовувалася вгору, а 

якщо навпаки – до пекла, то мелодія своїм сходженням ніби символізувала 

падіння в пекло. Поступово такі музичні формули перетворилися на риторичні 

фігури, значення яких глибоко досліджено в музикознавчій літературі [68, 208, 

209, 213, 224, 265, 282 та ін.]. 

Жанр мадригалу здійснив революцію в музичному мистецтві. Саме він 

вивів світське музичне мистецтво на новий, високий рівень у ренесансному 

суспільстві й став символом епохи Відродження, котрий відобразив нові 

тенденції часу
34

. Як зазначає Валентина Конен, мадригал набув значення 

«високого художнього жанру, що був покликаний втілити в музиці сутність 

ренесансного гуманізму» [92, с. 83]. 

Коли мадригал зайняв провідну позицію в мистецтві епохи, музика стала 

активно лунати і в будинках знатних осіб, які мали можливість створювати 

музичні зустрічі. Згодом виконання мадригалів стало модною тенденцією. Як 

підкреслює В. Жаркова, «безпосередня участь слухача в процесі формування 

нової художньої цілісності, створюваної вербальними й музичними засобами, 

ставала найважливішою умовою музичної культури Нового часу» [67, с. 3]. 

Поети, художники, музиканти й освічені любителі музики збиралися 

разом, щоб насолоджуватися з’єднанням прекрасних віршів і натхненної музики. 

Знаковою подією для музичного мистецтва стало формування аристократичної 

спільноти однодумців, що називалась «Флорентійська камерата» (Camerata 

Fiorentina) під патронатом графів Джованні Барді (1534−1612) та Якопо Корсі 
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 Наближався Новий час, орієнтиром якого стане не «Бог і Природа», а «Людина» як 

діяльний герой, здатний мислити й відчувати.о 
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(1561−1633). Провідне значення в Camerata займали Вінченцо Галілей 

(1520−1591), Джироламо Меї (1519–1594 ), Джуліо Каччіні (1550−1618), Якопо 

Пері (1561−1633) та Оттавіо Рінуччині (1563−1621). Їхня естетична програма 

пропонувала новий синтез мистецтв. Вони висували певні вимоги до музики й 

проголосили «новий стиль» − stile nuovo – монодію з супроводом. Ідеалом для 

їхніх ідей стала давньогрецька трагедія, знання про організацію якої члени 

Camerata знайшли в античних трактатах. Давньогрецькі філософи 

розмірковували про важливість впливу слова і про мистецтво красномовства. 

Вони відобразили у працях прагнення митців точно передати смислові відтінки 

тексту у вокальній партії. Відповідно, італійські прихильники нового музичного 

мистецтва прагнули розкрити всі нюанси тексту, щоб драма, завдяки музиці, 

сприймалася яскраво і глибоко. У процесі втілення таких ідей незамінною була 

роль жанру мадригалу. 

Оскільки в системі нотації XVI століття були відсутні тактові риски, було 

проблематично для композитора підкреслити музично-смислові акценти [59]. 

Отже, метроритм поетичного тексту суттєво впливав на характер його музичного 

інтонування в аспекті темпової зміни. 

Для зручності виконання мадригалів необхідно було мати нотні записи. І 

величезна популярність цього жанру призвела до того, що мадригалами 

зацікавилися нотні видавці. Так почалася видавнича історія жанру. Цілі збірники 

один за одним потрапляли до рук заможних «мадригальних гурманів». 

Видавництва друкували велику кількість партій, адже такий тип видання, як 

партитура, якою ми звикли користуватися сьогодні, у XVI столітті не був 

поширений. 

У зв’язку з тим, що мадригал відповідав спрямованості ренесансних 

естетичних ідеалів (пошуку способів об’єднання музики, слова і драматичної 

дії), історично його по праву можна поставити біля витоків оперного мистецтва. 

У цьому жанрі сконцентровано всі спроби театралізації та драматизації музики. 
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Але безпосередньо напередодні народження опери виник своєрідний жанр 

мадригальної комедії
35

 (О. Веккі, Дж. Тореллі та ін.). Цей жанр близький до 

комедії dell‟arte, де з’являлися типізовані, як і в ранніх операх, музичні 

характеристики персонажів: веселість, гнів, скорбота, ревнощі, підступність. За 

визначенням У. А. Гласса, мадригальна комедія являє собою «твори, що 

складаються з поліфонічних пісень, які разом утворюють повністю театральний 

твір, сюжетна лінія якого запозичена з текстів самих пісень» [221, с. 12]. 

Фактично, мадригальну комедію можна розглядати як дуже ранню форму 

музичного театру, особливо якщо врахувати її зв’язок із традицією комедії 

dell‟arte. 

Мадригальна комедія мала величезний успіх у кінці XVI і на початку 

XVII століть, і майже одночасно з першими операми з’явилися її найкращі 

зразки: «Амфіпарнас» Ораціо Веккі (1597) і «Старече божевілля» Адріано 

Банк’єрі (1598). Це були збірки вокальних п’єс найчастіше гумористичного 

змісту, об’єднані світським сюжетом та виконувані ансамблем співаків. Збірки 

містили не тільки мадригали, а й інші багатоголосні пісні, стилізовані в 

народному дусі (віланели, канцонети) [212]. 

Розвитку нових напрямів музичного мистецтва, втіленню в життя сміливих 

театральних ідей сприяла атмосфера епохи. Спираючись на дослідження Олексія 

Лосєва [101], можна скласти досить чітке уявлення про культуру ренесансного 

суспільства, для якої були характерні «турніри, бали, карнавали, урочисті в’їзди, 

святкові бенкети і взагалі різні принади навіть буденного життя, літнього 

дозвілля, дачного життя, обмін квітами, віршами й мадригалами, невимушеність 

і витонченість як у повсякденному житті, так і в науці, в красномовстві та взагалі 

в мистецтві, листування, прогулянки, любовна дружба, аристократичне 

володіння італійською, грецькою, латинською, іншими мовами, обожнювання 

краси думки й захоплення як релігією, так і літературою всіх часів і всіх 

народів» [101, с. 113]. Така яскрава, насичена палітра подій захоплювала і 

водночас зобов’язувала митців «забезпечити» враженнями вибагливу публіку. 
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 Також цей жанр називали commedia harmonica – музична комедія. 
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Ще одна яскрава особливість італійського життя XVI − першої половини 

XVII століть полягає в прагненні до пригод. Як зазначає О. Лосєв, «Це все той 

самий ренесансний стихійний індивідуалізм, який тут вже не пов’язував себе з 

піднесеними платонічними теоріями, але вже починав давати велику волю 

окремим пристрастям і почуттям людини»
36

 [101, с. 117–118]. 

Відносини між музикою та літературою в Seicento визначалися із 

драматичним фаталізмом як питання життя і смерті. Заява Франческо де 

Санктіса «література померла і народилась музика» [207, с. 267] була призначена 

для пояснення певної втрати, нестачі натхнення, які італійський філософ 

спостерігав у письмовому слові того часу. На його думку, «слово вже не було 

ідеєю, воно було лише звуком» [207, с. 266]. 

На початку XVII століття музика вимагала від поезії лише того, щоб вона 

стала поетичною основою для її фіксованої музичної форми, а літературна поезія 

відокремлювалася від спеціальної «поезії для музики». На думку дослідника 

італійського мадригалу Альфреда Енштейна, «поет для музики» – це лише 

«халтурник, який складає собачі вірші. Музикант більше не блукає по саду 

справжньої поезії. Епоха завершилася» [208, с. 93]. 

Зосередимо увагу на ключових постатях у літературному мистецтві, 

поетичні тексти яких композитори прагнули втілювати у своїх композиціях. 

Творчий спадок поета епохи Відродження Франческо Петрарки (1304–

1374) продовжував надихати на створення мадригалів композиторів 

Б. Тромбончіно, Ф. Верделло, Я. Аркадельта, Ч. де Роре, К. Монтеверді. 

Важливим аспектом поезії Ф. Петрарки була музикальність, що зумовлена 

ритмічною варіаційністю вірша і свободою, з якою в рядках розподіляються 

акценти. Такі особливості поезії роблять її несумісною зі строфічними 

пісенними формами
37

 [233]. Ф. Петрарка застосовував сильні протиставлення, 

які привертали увагу композиторів, захоплювали їх. Такі протиставлення 
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 Прикладом зображення таких пригод є знаменита поема «Несамовитий Орландо» Лудовіка 

Аріосто (1474–1533). 
37

 Однак композитори Б. Тромбончіно та Я. Аркадельт втілювали сонет саме у строфічній 

формі (фроттола). 
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відбуваються на різних рівнях: предмету, драматургії, риторичних фігур у тексті. 

Отже, неординарність структури й музикальна організація поезії Ф. Петрарки 

робили її актуальною для композиторів XVIII століття. 

Біля витоків італійської поезії епохи Бароко була творчість Торквато Тассо 

(1544–1595), автора поем «Звільнений Єрусалим» та «Рінальдо». Дослідники 

творчості Т. Тассо [83, 140, 283] називають його поетом «сутінків» епохи 

Ренесансу та водночас він займає важливе місце в літературі епохи Бароко. 

Одним із суттєвих досягнень творчості Т. Тассо є визначення основних 

принципів жанру е п о п е ї
38

 (за тематикою, композицією та стилем), які поет 

виклав у трактаті «Міркування про героїчну поему» (1594) [83]. Для створення 

поеми Т. Тассо обирав реально-історичні теми, але вважав, що реалістичність 

повинна з’являтись як чудодійний елемент для створення величі [83]. 

Підкреслимо, що таке поєднання реалістичного та чудодійного в поета було 

можливе тільки за умови, що чудеса будуть християнські [83, 140]. Ці роздуми 

стали важливими для б а р о к о в о г о  е п о с у. 

Як у любовній ліриці, так і в епічних поемах у творчості Т. Тассо була 

присутня тема кохання. Захищаючи власні принципи перед спеціальною 

комісією, яка була створена для перевірки поеми «Готфрід» на нормативну 

відповідність (релігійним та поетичним нормам), Т. Тассо стверджувально 

писав: «Я хочу заявити всім і кожному, що любов – предмет так само героїчний, 

як і війна, я буду стверджувати це, спираючись на доведення розуму, на 

авторитет Аристотеля, на слова Платона, у яких це сказано ясно, ясно, ясно, 

ясніше ясного, і хай їм грець всім педантам» [цит. за: 83, с. 595]. 

Отримала розвиток тема кохання і в поетичному мадригалі
39

. За 

структурою «…найкоротший тассівський мадригал – п’ять віршів, найдовший – 

трохи більше двадцяти <…>. Рядки – як традиційні одинадцяти- і семискладові, 

так і більш рідкісні п’ять складів» [83, с. 583]. Важливе значення у творах 

                                           
38

 Літературний жанр епічних оповідей. В основі жанру – героїчні та пам’ятні події 

Рісорджіменто (XVI ст.) 
39

 Превалює у зрілому періоді творчості Т. Тассо. 
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Т. Тассо має метафора. Поет використовує цей прийом задля втілення 

характерних образів у ліричній поезії (наприклад, кохана з’являється в образі 

янгола, а себе поет порівнює з бджолою) [83, с. 584]. 

Жанр героїчної поеми у Т. Тассо базувався на основному структурному 

принципі – єдності дії, яка «…має поєднуватися з різноманітністю» [83, с. 596]. 

Особливостями поетичної мови Т. Тассо стали активне використання прийому 

enjambement
40

 і вибір незвичайних слів – «le parole peregrine» – «слів-

мандрівників», «слів-сапсанів» [236]. Для створення чудового стилю героїчної 

поеми Т. Тассо підбирає особливі слова, далекі від народного вживання. Через 

це поряд з архаїчними словами і «ломбардизмами»
41

 він використовує терміни й 

вирази, запозичені у Ф. Петрарки, витончені мовні фігури з сильним динамічним 

музичним ефектом. 

Особлива роль в історії музики й жанру мадригалу зокрема належить 

поетові Оттавіо Рінуччині (1562–1621), який був автором перших оперних 

лібрето. Літературна діяльність О. Рінуччині відбувалася нерозривно з творчими 

пошуками Флорентійської камерати, метою якої було відродження античної 

драми. О. Рінуччині створює лібрето до опер «Дафна» (1597–1598) та «Еврідіка» 

(1600) – композитор Я. Пері; «Еврідіка» (1602) – композитор Дж. Каччіні; «Бал 

невдячних жінок» і «Аріадна» (1608) – композитор К. Монтеверді; «Дафна» 

(1608) – композитор М. да Гальяно. На вірші О. Рінуччині створювали 

мадригали Дж. Каччіні, С. д’Індія, К. Монтеверді. 

О. Рінуччині використовує традиційні поетичні моделі, що 

характеризували творчість Ф. Петрарки, але також звертається до сучасних 

авторів, таких як Г. Фіамма і Т. Тассо [226]. Поет робить творчий внесок у 

ліричні жанри (призначені для виконання й театрального втілення), де схрещена 

                                           
40

 Enjambement – це «перенесення… розбіжність інтонаційно-фразового членування у вірші з 

метричним членуванням, причому фраза, розпочата в одному вірші, переноситься в наступний 

вірш» [цит. за: 31, с. 46]. Вивчення enjambement – це вивчення синтаксичних співвідношень 

між віршами [230, с. 4]. 
41

 Слова, що використовувалися в регіоні Ломбардія. 
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схема римування відповідає структурі музичної інтонації, яка забезпечує 

однакову гармонічну та мелодичну схему для кожної строфи [227]. 

Увага композиторів-мадригалістів (Ж. де Верта, Дж. Гастольді, 

К. Монтеверді та ін.) до творчості поета Джамбатіста Гваріні (1538–1612) 

виникла після прем’єри його головного твору – трагікомедії «Il pastor fido» 

(«Вірний пастух») 1598 року. Н. Ігнатьєва зазначає, що «популярність 

трагікомедії… Дж. Гваріні складалася з різних факторів: вдалий вибір сюжету, 

його примхливі повороти, вишукана мова і витончено-меланхолійний настрій 

персонажів, поєднання фривольності і суворої моралі, легковажності й 

філософічності, – все це, вочевидь, було близьким придворній публіці рубежу 

XVI–XVII століть» [80, с. 53]. Також дослідниця підкреслює, що «саме в 

меланхолійних персонажах, які говорять розлого й вишукано, в їхньому відчутті 

трагічності без самої трагедії, у приголомшливій експресії та емоційності, 

втілених у стрункій та витонченій формі, композитори надихалися» [80, с. 53]. 

Своїми чуттєвими темами й емоційним дискурсом «Il pastor fido» створив 

передумови для італійського театру XVII століття. Критики розглядають п’єсу як 

ілюстрацію періоду Відродження, а також називають її попередником культури 

Бароко [184]. 

Важливою в контексті мадригалу епохи стала постать «неаполітанського 

Орфея» [83, с. 146] Джамбатіста Маріно (1569–1625). Власний поетичний стиль і 

творчий внесок поета привертають увагу дослідників італійської літератури. 

Особливістю його творчості була опора на «чуже слово» (М. Бахтін), що 

викликало у критиків судження про вторинність його творчості [83]. Поняття 

«чуже слово» відображає складну систему проникнення у створений текст цитат, 

алюзій, ремінісценцій або жанрових елементів вже наявних творів
42

. За 

визначенням Владімера Луарсабішвілі, який спирається на теорію М. Бахтіна 

про діалогічні відносини між автором та героєм твору, «поетичний текст за 

                                           
42

 Проблема «чужого слова» широко представлена у працях М. Бахтіна [22, 23], Ю. Лотмана 

[108, с. 109–116], О. Самойленко [149, 151], які є основою для досліджень цієї проблеми 

сучасними науковцями. 
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своєю природою поліфонічний, у ньому розрізняється не один (рідше), а кілька 

(частіше) голосів»
43

 [244, с. 27]. Така «поліфонічність» у творчості Дж. Маріно 

визначається орієнтуванням здебільшого на ренесансних поетів: П. Бембо, 

Дж. делла Каза, Я. Саннадзаро, Б. Рота, Л. Тансілло, Т. Тассо. Дж. Маріно добре 

знав античну та італійську ренесансну поезію, що дозволило йому 

використовувати фрагменти вже готових сюжетів [217]. Поета захоплювала 

можливість варіювати вже наявні поетичні теми та мотиви
44

, для втілення яких 

він використовував різні поетичні прийоми: асонанси, словесні повтори, 

метафори. 

Прагнучи здивувати своїх вишуканих покровителів власними творами, 

Дж. Маріно цілеспрямовано використовував багато літературних умовностей: 

поет засвоїв петраркізму (які були основними в цей час) і надалі переформатував 

усе, пов’язане з ним, використовуючи його особливості у несподіваний, навіть 

радикальний спосіб. Отже, Дж. Маріно переглянув і розширив традиційні 

поетичні уявлення про любов, часто зосереджуючись на чуттєвих і тілесних 

аспектах, звеличуючи приклади жінок, які зазвичай не вважалися гідними 

похвали або уваги в творчості Ф. Петрарки. 

Відмовившись від традиційних поетичних правил, Дж. Маріно розширив 

обсяг матеріалу, придатного для викладу у віршах, і літератури загалом Так, у 

збірці сонетів «Le Rime Boscherecce» («Лісові вірші»), написаній 1602 року, 

Дж. Маріно вирішив створити літературну композицію, яка вийшла за межі 

простої теми любові, але також досліджувала інші мотиви, зокрема пасторальні. 

Дж. Маріно прагнув порвати з традиціями не тільки на тематичному рівні, але 

також і на лінгвістичному. Його поезія значно розширює традиційні уявлення 

про мову та її межі; поет використовує витончені латинізми та змішує архаїчну 

мову з народною, сучасною поетові. Щоб продемонструвати власну дотепність, 

він створював складні й витонченні метафори в досить парадоксальних 

                                           
43

 Автор полемізує з Ю. Лотманом стосовно його ідей про монологічність тексту [244, с. 28]. 
44

 Найбільш улюблена тема, яку варіював Дж. Маріно, – це тема поцілунків, широко 

представлена у його поетичній збірці «La Lira». 
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комбінаціях. Крім того, він користувався своєю здатністю дивувати читача, 

застосовуючи гру слів і перебільшення. Дійсно, ті самі елементи, які він 

використовував, щоб протистояти класичній академічній традиції, стали 

основою власного стилю в його сонетах і мадригалах, а також створили поштовх 

для появи літературного руху «марінізму», який мав потужний резонанс та 

яскравих представників: Клаудіо Акілліні (1574–1640), Джироламо Преті 

(приблизно 1582–1626) та Чіро ді Перса (1599–1663). Вплив марінізму на 

літературу Бароко продовжувався до початку заснування академії Аркадії (1690), 

яка оголосила своїм основним завданням зруйнувати маріністичні традиції [81, 

с. 165]. Дж. Маріно був «останнім величним італійським поетом, який вплинув 

на всю Європу» [284, с. 301]. 

Отже, коли мадригал XVII століття став охоплювати все більш 

різноманітні тексти, поєднання голосів і інструментів, він став менше схожим на 

мадригал a capella XVI століття і більше був схожий на мініатюрну оперну 

сцену. Мадригал, навіть у своєму пізньому прояві, був надзвичайно 

експериментальним жанром, який більш точно відображав гостро-сучасні 

тенденції в мистецтві, ніж будь-який інший музичний жанр. Увага композиторів 

до цього жанру була зумовлена тим, що він втілював тонкий баланс між 

традиціями гуманізму та особливостями нового стилю Бароко. 

Мадригал періоду Seicento
45

 є типово бароковим, можливо навіть більшою 

мірою, ніж гуманістичні речитативи флорентійців, які поклали початок опері. 

Н. Пірротта називає мадригал «відкритою формою, яка не має жодних 

зобов’язань щодо складників, а також порядку і способу їх з’єднання» [268, 

с. 272]. У праці дослідника фігурує загальна думка, що тимчасом як мадригал 

може містити фрагменти речитативного стилю або аріозного, він не вирізняється 

своєю здатністю зображати драматичну ситуацію: мадригал може грати з ідеєю 

драми, але не бути пов’язаний з нею [268]. 

Жанр мадригалу, що був справжнім символом світської музики протягом 

століття, досяг своєї кульмінації в творчості Клаудіо Монтеверді. За словами 

                                           
45

 Період у мистецтві Італії XVII століття. 
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А. Ейнштейна, «твори Монтеверді являли собою останній гуманістичний розквіт 

перед “смертю” мадригалу і кінцем епохи» [268, с. 304]. Саме на прикладі 

творчості композитора можна прослідкувати еволюцію жанру від поліфонічної 

композиції a cappella до справжніх театралізованих сцен, адже, за визначенням 

В. Конен, «…мадригал – єдина галузь творчості композитора, яка дає нам 

уявлення про процес його безперервного духовного зростання» [92, с. 82]. Вісім 

книг мадригалів К. Монтеверді, які були опубліковані за життя композитора, не 

просто віддзеркалюють актуальні мистецькі прагнення свого часу, а й стають 

потужною платформою, на якій втілюються сміливі музичні експерименти в 

роботі з поетичним текстом. 

Перші чотири книги мадригалів композитора висвітлюють процес 

формування творчих орієнтирів К. Монтеверді, удосконалення технічного боку 

його композиторської майстерності. Мадригали цих книг викладені у 

поліфонічній фактурі, де кожен голос був повноправним «втілювачем» емоцій 

поетичного тексту
46

. 

П’ята, шоста, сьома та восьма книги мадригалів К. Монтеверді – це вже 

роботи справжнього майстра. Перші спроби інструментального супроводу 

з’являються за два роки до прем’єри першої опери композитора «Орфей» 

(1607) – в останніх шести мадригалах П’ятої книги («Ahi come a un vago sol», 

«Troppo ben può», «Amor, se giusto sei», «T'amo mia vita», «E cosi à poco à poco», 

«Questi vaghi concenti»). Шоста книга повністю присвячена поліфонічному 

викладу мадригалу адже, як зазначають дослідники, композитор у цій Книзі 

віддав шану stile antico перед тим, як продовжити свої експерименти з 

інструментальним супроводом. 

У кінці століття з’явився інший вид мадригалу, названий Concertato, що 

об’єднує вокальну партію та інструментальний супровід. У цьому стилі було 

створено Сьому книгу мадригалів композитора. Важливим у даному контексті 

                                           
46

 Більш детально мадригали з перших чотирьох книг ми розглядаємо у статті «Принципи 

роботи з поетичним текстом у ранніх мадригалах Клаудіо Монтеверді (на прикладі мадригалів 

з перших чотирьох книг композитора)» [130]. 



82 
 

стала увага композитора до концепції stile rappresentativo
47

, розвиток якої 

М. Букофцер визначав як найважливіший поворотний момент у музичному 

мистецтві в усьому світі [194]. Цей стиль, що сформувався в колі Camerata, 

використовували у своїх творах, окрім К. Монтеверді, композитори Дж. Каччіні 

та Дж. Джакоббі. 

У кожній мадригальній композиції К. Монтеверді проявляє надзвичайно 

уважне ставлення до всіх виразних властивостей мовлення, до його контрастів з 

метою посилення виразності поетичного тексту. Підкреслимо, що важливим 

завданням stile rappresentativo є насамперед створення ілюзії театру, життя й 

візуального образу поза будь-яким сценічним зображенням. Звідси формується 

першорядне значення декламації (з прагненням до досконалої дикції, 

проголошення тексту), щоб спрямувати музику, відповідно до принципів 

флорентійських мелодраматистів, у світ почуттів та емоцій. Репрезентативний 

стиль представляє ідеальне поєднання слова і музики, злиття, в якому 

К. Монтеверді врівноважує драматичні й мелодичні компоненти, щоб звеличити 

несамовиті «війни любові», які розгортаються у його Восьмій книзі «Madrigali 

guerrieri et amorosi» («Войовничі та любовні мадригали») 1638 року. 

Саме у творчості К. Монтеверді сформувалися такі поняття, як prima 

pratica та seconda pratica, які композитор визначив для відокремлення 

контрапунктичного стилю письма (stile antico) від нового – гомофонно-

гармонічного. Композитор віддав глибоку шану prima pratica, створивши у 

цьому стилі канцонети, перші чотири книги мадригалів і духовні твори. Однак 

пошуки нових засобів виразності призвели до появи кардинально іншого типу 

викладу музичного матеріалу, де поліфонічна вертикаль змінилася гомофонно-

гармонічною горизонталлю. Протягом усього творчого шляху композитор не 

відмовлявся від жодного стилю, іноді навіть поєднуючи їх в одній книзі 

мадригалів.  
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 Це драматичний стиль речитативу епохи Раннього Бароко, в якому мелодія вільно 

переміщається на основі простих акордів. 
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2.2 Сім книг мадригалів як етапи творчого шляху Клаудіо Монтеверді 

«Я переконаний, що для Монтеверді 

головним була правда – оптимальне 

вираження сенсу слів, а не звукова краса 

як така». 

Н. Арнонкур [16, с. 33]. 
«Саме мадригали чітко зафіксували 

головні вектори пошуків Монтеверді і 

об'єднали творчі інтенції геніального 

драматурга музичної «Людської комедії», 

яка розігрується в епоху бароко. Через 

слово він приходить до музичного театру 

і відкриває нові перспективи його 

розвитку в XVII столітті». 

В. Жаркова [73, с. 52]. 

До жанру мадригалу у творчості Клаудіо Монтеверді зверталися провідні 

європейські дослідники, серед яких фундаментальні праці належать Денісу 

Арнольду [185], Лео Шраде [276], Гері Томлінсону [290], Марку Рінджеру [272], 

Паоло Фаббрі [211], Валентині Конен [92] та ін. У цих дослідженнях розглянуто 

важливі питання еволюції мадригального стилю композитора, встановлюється 

хронологія появи мадригалів К. Монтеверді. Дослідники виявляють вплив 

попередників композитора на його творчість. В українському музикознавстві 

мадригальна творчість К. Монтеверді представлена у монографії та ґрунтовних 

статтях Валерії Жаркової [67–73], в яких мадригал виступає як репрезентант 

естетики епохи та «лабораторія» для сміливих музичних експериментів 

композитора. 

Спираючись на фундаментальні дослідження, ми детально розглянемо 

процес створення Книг мадригалів композитора. Зосередимо увагу на окремих 

мадригалах семи Книг з метою деталізувати підходи Монтеверді до втілення 

поетичного тексту у різні періоди творчості. 

Першій книзі мадригалів К. Монтеверді передували три збірки творів 

композитора, надруковані завдяки фінансуванню покровителів, яким 

К. Монтеверді присвятив свої твори. Ці збірки демонстрували тогочасному 

оточенню, що молодий композитор володіє всіма навичками, необхідними 

професійному музиканту. За думкою Марка Рінджера, «ці підліткові зусилля 
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(ранні твори. – В. П.) розкривають суттєві амбіції, які супроводжуються 

переконливим володінням сучасним (на той час. – В. П.) стилем» [272, с. 4]. 

Коли К. Монтеверді виповнилось 15 років, друком вийшла його перша 

збірка творів «Sacre cantiunculae» (23 мотети) 1582 року. Вона була присвячена 

його покровителю Стефано Канініо Валькаренго. Друга збірка творів 

К. Монтеверді «Madrigali spirituali» (12 мадригалів) 1583 року присвячена 

представнику знатної родини Алессандро Фраганеско. Третя збірка – 

«Canzonette» (21 канцонета) 1584 року присвячена аристократу з Кремони 

П’єтро Амброзіні. Паоло Фаббрі у своєму дослідженні «Monteverdi» [211] 

зазначає цікавий факт: збірку відкриває канцонета, текст якої насправді 

посилається на прізвище П. Амброзіні. П. Фаббрі уточнює, що: «у поетичному 

тексті мова йде про співзвучну прізвищу рослину божественного походження – 

про амброзію, яка була міфічною їжею Олімпу. Згадка у першому рядку другої 

строфи “verde ramo” – “зелена гілка” – схоже, відноситься до юності П’єтро 

Амброзіні» [211, с. 14]. 

Через три роки після публікації збірки «Canzonette», 1587 року
48

 була 

опублікована Перша книга мадригалів для п’яти голосів, яка присвячена графу 

Марко Веріта, покровителю К. Монтеверді на ранньому етапі його 

композиторського шляху. Книга містить 21 мадригал на тексти різних 

популярних серед композиторів того часу поетів: Джамбаттіста Гваріні, Антоніо 

Аллегретто, Джованні Маріа Бонардо, Альберто Пармо, Луїджі Грота, Джуліо 

Строцци і Торквато Тассо. Більшість поетичних текстів, наведених 

К. Монтеверді в його Першій книзі, мають ліричний, любовний характер та 

пасторальні мотиви. 

На створення цієї Книги мали вплив попередники К. Монтеверді: Лука 

Маренціо, Луццаско Луццаскі, Ж’яш де Верт та Андреа Ґабрієлі. За матеріалами 

дослідження Гері Томлінсона стає відомо, що найбільш з усіх впливали 

композитори Л. Маренціо та Л. Луццаскі, які представляли дві різні стилістичні 

манери. У Л. Маренціо, якого вважали майстром змішаного жанру канцонетта-
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 На той час К. Монтеверді було 20 років. 
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мадригалу
49

, «легковажні емоції, жваві ритми, зменшені структури проникали у 

наскрізний контекст мадригалу з його акцентом на текстовій виразності» 

[290, с. 33]. 

Л. Луццаскі, на відміну від Л. Маренціо, практикував більш виразний 

стиль та підкреслював емоції. У його творах, на думку Г. Томлінсона, зазвичай 

викладаються короткі тексти, в основному поетичні мадригали, що розвивають 

невдоволеність закоханих. Г. Томлінсон також зазначає, що «потужне 

спонукання до афективного текстового вираження, відрізняє Луццаскі від 

Маренціо. Луццаскі більш готовий вдатися до крайнощів музики, щоб втілити 

свої тексти» [290, с. 34]. 

Початок мадригалів Першої книги часто нагадує ранні канцонети самого 

К. Монтеверді. Дослідник Деніс Арнольд зазначає, що мадригал «Se nel partir» 

починається з фрази, ідентичної з початковою фразою канцонети «Chi vuol veder 

un bosco...», а мадригал «Ch‟ami la vita mia...» дуже схожий на канцонету «Gia mi 

credev' un sol esser...» [185, с. 48]. 

Легкі поетичні тексти деяких мадригалів Першої книги не могли сприяти 

втіленню болісної емоційності, тому афективний стиль Л. Луццаскі відігравав 

другорядну роль у мадригалах Книги. В цілому, пасторальні канцонетта-

мадригали наочно демонструють факт вивчення К. Монтеверді ранніх творів 

Л. Маренціо. 

Особливістю музичної мови Першої книги стало використання 

композитором вже добре відомих музичних фігур, які міцно закріпилися в жанрі 

мадригалу його попередників, про що говорить Д. Арнольд: «композитор 

опанував всі способи роботи з текстом, серед яких були хроматичні модуляції 

для вираження “lasso” (жаль), потрійне повторення для втілення “gioia” (радість, 

насолодження), закінчення, які висловлюють зітхання перед “deh” або “sospiro” 

(курсив наш. – В. П.)» [185, с. 48]. Музикознавець також зазначає, що 

«Монтеверді вже в цей період починав досліджувати використання дисонансів 

для вираження страждань закоханого» [185, с. 48]. 
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 Жанр канцонетти-мадригалу розробив Андреа Габріелі. 
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Зосередимо увагу на мадригалі «Filli cara ed amata» (Філлі, дорога, кохана) 

на текст поета Альберто Парма для п’яти голосів, що сповнений почуттям 

закоханості, залишеним без відповіді (переклад див. додаток А, №1). 

Мадригал починається трьома голосами у поліфонічній фактурі (canto, alto 

tenore), що втілюють перші два рядки поетичного тексту (тт. 1–6). Головною 

думкою поетичного тексту мадригалу постає питання героя «Questa tua bella 

bocca non è mia?», що втілюється у тт. 6–14 у три етапи. У першому етапі (тт. 6–

7) композитор розділяє рядок на дві частини, де першу частину (Questa tua bella 

bocca) втілює у партіях canto та alto, а другу частину (non è mia?) у партії quinto. 

Отже, перша та друга частини фрази лунають одночасно. 

Другий етап втілення (тт. 8–9) презентує тільки першу частину фрази у 

трьох партіях (canto, alto, tenore). Третій етап втілення (тт. 10–14) найбільш 

розгорнутий: в партях canto та tenore повторюється двічі друга частина фрази – 

«non è mia?», в партіях alto та quinto фраза втілюється цілком та без повторень. 

Тож, поділом на етапи втілення ми виокремили ланку секвенції, яка стала 

основним засобом втілення питання героя «Questa tua bella bocca non è mia?», 

важливість якого композитор підкреслив повтором. 

У мадригалі, для забезпечення максимальної динамічної інтенсивності і 

розриву між мріями закоханого та його стражданнями, композитор використовує 

прийом, який характерний для всієї Книги: поступове додавання голосів. Партія 

героя до вигуку «Ahi» (14 т.) зростає від трьох до п’яти голосів. 

Рядок поетичного тексту «Ahi non rispondi ingrata» є реакцією на 

попереднє питання героя, що залишилось без відповіді. Вигук «Ahi» (14 т.) 

вперше у мадригалі концентрує звучання всіх п’яти голосів на найвищих нотах у 

кожній партії, підкреслюючи емоційний сплеск відчаю героя. У тт. 15–16, фраза 

«non rispondi» (не відповідаєш) втілена низхідним рухом, що після 

кульмінаційного «Ahi» представляє втрату надії. 

Однак, герой наполегливо бажає отримати відповідь та пропонує 

відповісти поцілунком: «D‟usar in vece di risposta i baci». Наполегливість 
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втілюється повторенням останнього поетичного рядка (зокрема фрази «di 

risposta i baci» у тт. 29–50 численними імітаціями) та завершує мадригал. 

Американський музикознавець Лео Шраде вважав, що «простота мотивів 

(цього мадригалу. – В. П.) слугує гармонічним цілям та сприяє структурній 

організації, відображає важливість тієї чи іншої фрази у тексті. Коли чуємо 

перше тріо в “Filli cara e amata”, ми ніколи не усвідомимо, що за ним 

приховується дисципліна інтелектуальної логіки» [276, с. 131]. Така думка 

свідчить про здатність молодого композитора транслювати стан героя 

поетичного тексту простими, але переконливими методами музичного втілення 

емоцій. 

Друга книга мадригалів 1590 року була опублікована у Венеції видавцем 

Анджело Гардано
50

 та присвячена Джакомо Рікардо, президенту Сенату й Ради 

Його Католицької Величності у Мілані [290, с. 45]. Після цієї Книги 

К. Монтеверді отримав запрошення від герцога мантуанського Вінченцо I 

Гонзаго на службу співаком, скрипалем і вчителем музики до Мантуї. Також, у 

1590 році К. Монтеверді зарахували до Congregazione ed Accademia di Santa 

Cecilia à Rome
51

, де почесними членами вже були Джованні Палестрина та Лука 

Маренціо. 

Вибір поетичних текстів двадцяти одного мадригалу Другої книги 

відрізняються від Першої. Як зазначає Паоло Фаббрі, тексти «колористичні, із 

зображеннями, що відтворюють яскраву природу. Ліричні й емоційні тони 

відступають та змінюються тенденцією до опису, до живопису в звуці, до світлої 

витонченості і до еротичних образів» [211, с. 19]. Серед творів, представлених у 

Книзі, панує поезія сучасника композитора, італійського поета Торквато Тассо 

(якого шанував герцог Вінченцо), Джироламо Касоні, Філіппо Альберті та 

Ерколе Бентівольйо. Всі ці вірші відповідають традиції лірики пізнього 

cinquecento, яка носить описовий характер. Така поезія далека від мук і 
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 Це останнє друковане видання К. Монтеверді, в якому композитор називав себе «cremonese» 

(кремонцем) та «discepolo del sig. Ingegneri'» (учнем сеньйора Інджен’єрі). 
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 Конгрегація та Академія Санта-Сесілії у Римі, що являла собою майстерню відомих композиторів 

того часу. 
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страждань закоханого героя, які надихали на створення Першої книги 

К. Монтеверді. Замість цього поети цікавляться зовнішніми об’єктами і образами 

любові: квітами, зірками, дорогоцінним камінням. 

Засоби музичного втілення поетичних текстів Другої книги розширюються 

у порівнянні з Першою. Валентина Конен пише: «Тут (у Другій книзі. – В. П.) 

гармонія виникає вже не як “побічний продукт” поліфонічних нашарувань, а як 

самостійний цілеспрямований ефект, як найважливіший елемент музичної 

структури» [92, с. 111]. Як засіб виразності у цій Книзі К. Монтеверді 

використовує п’ятиголосся, розробляючи його таким способом, який допомагає 

розширити фрази. Наприклад, на початку мадригалу «Non giаcinti o nаrcisi» (Не 

гіацинти чи нарциси – поетичний текст Джироламо Касоні) містяться два короткі 

рядки поеми: перший рядок (тт. 1–2) переплітається з другим (тт. 3–4) та у 

середньому розділі (тт. 22–30) розробляютья разом. 

Перша фраза, яка займала лише два такти на початку мадригалу і лунала 

тільки у партії canto та alto, у тт. 24–28 втілюється повним ансамблем з п’яти 

голосів і розширена до п’яти тактів. Друга та третя фрази мають подібну 

розробку. У кульмінації вступає повний ансамбль усіх голосів в унісон (тт. 47–

49) з текстом «O, se il sol de‟ vostri occhi». 

Після невеликої поліфонічної розробки нового матеріалу (тт. 51–62), 

подібно канцонеті, повертається вступна фраза (62 т.) і розвивається в новому 

варіанті: вже змішана із матеріалом середнього розділу. Легкій поезії надано 

нове, більш потужне значення і сенс (переклад див. додаток А, №2). 

Цей мадригал характерний для всієї Книги, в кожному номері якої змісту 

та формі надається необхідний поліфонічний розвиток. Задля досягнення 

кінцевої форми мадригалу К. Монтеверді засвоїв два головних принципи. 

Перший – це необхідність сучасного (на той момент) підходу до використання 

гармонії, одним з показників якого стало переосмислення басової партії. У 

ранніх мадригалах бас брав участь нарівні з іншими голосами, проводячи 

імітації. Та поряд з цим, у Другій книзі є довгі пасажі, в яких басова партія 

виконує функцію гармонічної підтримки. Другий – проявляється у розвитку 
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навичок композитора, результатом чого стає вільне оперування звуковою 

палітрою, коли він ніби «грає» зі звучанням. Зазвичай голоси вступали один за 

одним, однак замість цього К. Монтеверді проводив їх парами чи тріо та навіть 

використовував п’ять голосів, щоб надати умисно нерівномірності. Унісонне tutti 

частіше з’являється в першій кульмінації мадригалу і активно використовується 

після цього. Більш традиційними є унісонні фрагменти тріо. 

На нашу думку, такий розвиток композиторської техніки К. Монтеверді 

вкрай важливий, тому що він робить можливим нові варіанти співвідношення 

слова і музики в творчості молодого композитора. 

З Другою книгою мадригалів К. Монтеверді, за словами Д. Арнольда, 

«духовно покинув Кремону» [185, с. 52]. У Книзі помітно новий акцент на змісті 

поетичних текстів. Лео Шраде вважав, що «відмінності (між першою та Другою 

книгами. – В. П.) є не результатом революційних змін, а продуктом 

упорядкованого розуму, який представляє кожну книгу мадригалів як єдине 

ціле» [276, с. 135]. 

Третя книга мадригалів К. Монтеверді 1592 року була опублікована у 

Венеції видавцем Ріккардо Амадіно та присвячена герцогу Вінченцо Гонзага. Ця 

Книга стала першим виданням К. Монтеверді після того, як він покинув 

Кремону і поступив на службу в якості виконавця до герцога Вінченцо Гонзага з 

Мантуї. Після того, як Третя книга була представлена герцогу, К. Монтеверді 

зайняв посаду придворного композитора. 

Любов мантуанського герцога Вінченцо Гонзага до мистецтва виявлялась в 

організації при його дворі постійних концертів великого масштабу, а для 

виконання музики запрошували кращих співаків Італії. Отже, музична, 

літературна, архітектурна художня велич мантуанського двору безпосередньо 

впливали на створення Третьої книги мадригалів. К. Монтеверді володів гострим 

і прогресивним складом розуму, що дозволяло йому відчути в цій атмосфері 

приголомшливу можливість для розвитку власних творчих ідей. 
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Дев’ять з двадцяти поетичних текстів Книги є творами Дж. Гваріні, який 

час від часу проживав у Мантуї
52

. Дж. Гваріні був вельми славетним поетом 

Італії у зв’язку з величезною популярністю трагікомедії «Вірний пастух», що 

була розповсюджена в рукописі та опублікована в кінці 1580 року. Вінченцо 

Гонзага був палким прихильником Дж. Гваріні та протягом усього 1590 року 

планував постановки його величезної трагікомедії [290]. Поет був частим 

відвідувачем мантуанського двору з 1591 по 1593 роки і став найяскравішим 

літературним діячем міста після від’їзду Т. Тассо у листопаді 1591 року. 

Великий вплив на створення Третьої книги мадригалів К. Монтеверді мав 

фламандський композитор Ж’яш де Верт, капельмейстер придворної капели у 

базиліці Святої Барбари (з 1565 до 1592 року). К. Монтеверді, в період 

перебування на службі у герцога Вінченцо, ознайомився з Восьмою книгою 

мадригалів Ж. де Верта та наслідував прогресивні ідеї композитора у своїй 

Третій книзі. Д. Арнольд виділяє ті мадригали обох композиторів, у яких окремі 

слова мадригалу Ж. де Верта ідентично втілені в мадригалі К. Монтеверді.
53

 Така 

увага молодого композитора до творчості свого сучасника була зумовлена тим, 

що Ж. де Верт проводив дослідження в сфері, яка цікавила К. Монтеверді: 

інтерпретація і трактування вчень давньогрецьких теоретиків. Висновок Ж. де 

Верта, що «істотними елементами у створенні сучасної музики є тісні 

“відносини” між словом і музикою» [185, с. 53] та зацікавленість Ж. де Верта 

хроматизмами і дисонансами резонували з творчими ідеями самого 

К. Монтеверді. 

У Книзі, наслідуючи Ж. де Верта, К. Монтеверді експериментував з 

новими для його творів прийомами: послідовний розвиток, різкі гармонічні 

зміни, монотонна декламація з подальшими тривалими стрибками мелодії. Такі 

прийоми сприяли відмові К. Монтеверді від емоційно нейтрального стилю 

канцонети, який наповнював Другу книгу мадригалів композитора, і 

підштовхнули його до пошуку більш виразних засобів. 
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Зв’язки Дж. Гваріні з герцогом Вінченцо сягають 1579 року. 
53

Див.: [185, с. 52–53]. 
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Основною темою Книги є Любов, що стає джерелом болю через не взаємні 

почуття, зраду або представлена вишуканими описами чуттєвих сцен
54

. Великий 

вплив на музичні засоби втілення поетичного тексту у Книзі має Вертівська 

декламаційна техніка – parlando, яка яскраво представлена у мадригалі «Se per 

estremo ardore» («Якщо через вищу палкість») на текст Дж. Гваріні (переклад 

див. додаток А, №3). 

Мадригал починається декламаційним соло в партії alto (тт. 1–4). 

Статичний рух (тт. 1–2) та catabasis (тт. 3–4) складають основу втілення перших 

двох рядків поетичного тексту «Se per estremo ardore morir potesse un core». 

Валентина Конен підкреслює, що такий «прийом (початок мадригалу 

декламаційним соло. – В. П.), який на тлі багатовікового пригнічення 

одноголосної мелодики, сприймається як особливо сміливий» [92, с. 118]. 

Подальші проведення цієї фрази відбуваються в обрамленні інших голосів (тт. 7–

11 – basso, тт. 11–16 – quinto, тт. 12–16 – canto, тт. 21–26 – tenore, тт. 22–26 – 

basso, тт. 22–26 – quinto). Однак у незмінному вигляді залишаються тільки партії 

canto (тт. 12–16) та quinto (тт. 22–26). Всі інші проведення мають змінену другу 

частину фрази, де у початковому соло композитор застосував catabasis: 

з’являється висхідний рух, що насичений стрибками. 

Поетичний текст третього та четвертого рядків «saria ben arso il mio, fra 

tant‟ incendio rio» продовжує вступне соло розвиненою мелодією (тт. 5–10 – alto) 

зі стрибками на кварту та квінту (тт. 8–10), що також відповідає принципам 

декламації Ж.де Верта (parlando). 

Рядок поетичного тексту «ma come salamandra nel mio foco» К. Монтеверді 

буквально змальовує у нотному записі (тт. 35–40): мелодія у всіх голосах 

заснована на низхідному та висхідному поступовому русі, що створює 

хвилеподібний рух та влучно відтворює картину пересування саламандри. 
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 Вишукані описи чуттєвих сцен представлені у мадригалі «Sovra tenere erbette» («Серед 

м’яких трав»), який ми детальніше розглядаємо у статті «Принципи роботи з поетичним 

текстом у ранніх мадригалах Клаудіо Монтеверді (на прикладі мадригалів із перших чотирьох 

Книг композитора)» [130]. 
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Наблизивши нотний текст мадригалу до нашого «музикознавчого ока» з 

метою більш детального аналізу частин композиції
55

, ми виявили риси 

вертівської техніки у партії quinto (тт. 37–38): речитативне втілення поетичного 

тексту «ma come salamandra» на повторюваних нотах («a») створює ефект 

декламації. Однак, якщо у мадригалах Ж. де Верта повторення були у вигляді 

хорового речитативу [92, с. 116], К. Монтеверді виокремлює цей прийом лише в 

одному голосі. Звернемо увагу, що слово «саламандра» у всіх голосах 

акцентовано ритмічно: вдвічі більша тривалість, ніж у всій мелодії, підкреслює 

наголос слова – «salamAndra». Подібнім способом К. Монтеверді втілює текст 

«mercè d‟Amor», де ритмічна організація сприяє акцентуванню слова «AmOr» 

(тт. 64–66). Посилює такий акцент композитор у партії basso (т. 64, т. 66), 

використавши низхідний стрибок на довгу тривалість, підкреслюючи другий 

склад слова – A-mOr. 

Втілення поетичного рядка «vivo per la mia donna in festa e‟n gioco» 

(тт. 41-47) насичене стрибками на інтервали кварти, квінти та навіть октави, що 

представляє технічну складність для виконавців та підтверджує думку В. Конен: 

«Ці мадригали (Третьої книги. – В. П.) розраховані на виконавців-віртуозів» [92, 

с. 120]. Складність виконання також зумовлена активними мелодичними 

пасажами, що втілюють слова «donna» (у тт. 43–44 партії tenore та basso) та 

«festa» (у т. 45 партії basso). 

Концентрація мелодичних пасажів у мадригалі знаходиться у втіленні 

фрази поетичного тексту «risorgo qual Fenice» (тт. 64–83). Слово «risorgo» – 

«відроджуюсь» має розвинений діапазон і сягає інтервалу нони (тт. 64–65). 

К. Монтеверді використовував розспіви слів у попередніх Книгах 

мадригалів, однак саме у Третій книзі насиченість віртуозними пасажами має 

збільшені масштаби. Ще однією новацією стало використання всередині 

гамоподібних пасажів стрибків. Таким способом втілення, поетичний текст 
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 Більш детально про «наближення» в історії музики див. В. Жаркова «История музыки» в 

пяти «приближениях» в эпоху высоких IP-технологий [72, с. 27–41]. 



93 
 

«risorgo qual Fenice» набуває надзвичайно експресивного звучання, що передає 

емоційний стан «відродження як Фенікс». 

У поетичному тексті Дж. Гваріні представлені два потужні образи 

безсмертя: саламандра та фенікс. Та, якщо у наш час ми вважаємо міфічною 

істотою тільки фенікса, то за часів поета, образ саламандри також огортали 

багато міфів та легенд. Саламандра, як міфічна істота, вважалась символом 

мужності та хоробрості, які не здатен знищити вогонь важких випробувань. 

Серед символів епохи Відродження чотирилапа саламандра, оточена полум’ям, 

символізувала стійкість і презирство до небезпеки. Отже, саламандра – це істота, 

яка не горіла у вогні, а Фенікс відроджувався з попелу. 

За великим різноманіттям музичних прийомів мадригали Книги 

перевершують всі, що К. Монтеверді складав раніше. У Третій книзі мадригалів 

емоційна сфера значно розширюється. За думкою Д. Арнольда: «З розширенням 

емоційної сфери ці вираження емоцій болю більше не здаються перебільшеними 

(на відміну від Першої книги. – В. П.)» [185, с. 56]. Щоб виразити афективні 

сенси тексу, К. Монтеверді використовував більш різкі дисонанси, ніж раніше, 

чим і привніс, за влучним образним висловом Г. Томлінсона «більше зерна для 

млина Артузі» [290, с. 93]. 

Після завершення Третьої книги мадригалів композитор супроводжував 

герцога Вінченцо Гонзага у його військових подорожах та відвідав Австрію, 

Угорщину і Фландрію. За цей час композитор доторкнувся до новітньої 

французької вокальної та балетної музики, що, вочевидь, вплинуло на подальшу 

роботу К. Монтеверді. 

Четверта книга мадригалів була опублікована тільки через одинадцять 

років після Третьої книги у Венеції видавцем Ріккардо Амадіно, 1603 року. 

Враховуючи різноманітність Четвертої книги та хронологічний розрив між 

Четвертою та Третьою книгами вчені припускають, що Четверта містить 

мадригали, які композитор створював протягом цих одинадцяти років. Таке 

припущення підтверджує факт, що мадригал «Ah! dolente partita» з Четвертої 

книги з’являється в антології Пауля Кауфмана 1597 року [235]. Також, у 
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передмові до Четвертої книги К. Монтеверді зазначив, що сподівався присвятити 

деякі мадригали герцогу Альфонсо Другому з Феррари. Однак, герцог помер у 

1597 році. Такий факт свідчить про створення окремих мадригалів Книги 

приблизно у цей період. 

З приводу одинадцятирічного «мовчання» композитора Д. Арнольд 

зазначає, що «єдине пояснення, яке ми можемо запропонувати – це те, що 

Монтеверді відчував недоліки у власному прогресі, що робило його невпевненим 

у своїй музиці» [185, с. 57]. На нашу думку, слова «недоліки» та «невпевненість» 

можна замінити на «пошук» або «переосмислення». Адже музичне життя 

періоду між Третьою та Четвертою книгами було сповнене новаціями: поява 

опери «Дафна» Якопо Пері (1598 рік), опери «Еврідіка» Якопо Пері та Джуліо 

Каччіні (1600 рік), Шостої книги мадригалів Бенедетто Паллавічіно (1600 рік)
56

, 

праця «Le nuove musiche» Дж. Каччіні (1602 рік). 

Одинадцятирічна перерва між виданнями Книг також може бути 

поясненна тривалими подорожами К. Монтеверді, під час яких він 

супроводжував герцога Вінченцо Гонзага. Перша подорож, метою якої був 

військовий похід герцога проти турків, відбулася 1595 року. К. Монтеверді 

виконував роль керівника музикантів, які повинні були розважати герцога між 

битвами. Орієнтовно за шість місяців походу композитор відвідав Прагу, Відень, 

Інсбрук та Угорщину. Друга подорож відбулася 1599 року, коли герцог вирушив 

до Фландрії з метою відпочинку. Цього разу композитор відвідав Трент, Базель, 

Спа, Л’єж, Антверпен та Брюсель. Валентина Конен зазначає, що «композитор 

виніс із цієї подорожі багаті музичні враження, особливо по відношенню до 

французької музики» [92, с. 59]. Тож, досить виснажливі подорожі принесли 

К. Монтеверді не тільки фізичну та матеріальну нестачу, а і насичення власного 

музичного тезаурусу. 

Поетичні тексти Книги належать провідним поетам епохи – Торквато 

Тассо, Джамбаттіста Гваріні, Рідольфо Арлотті (мав дружні відносини з Т. Тассо 

                                           
56

 У цій Книзі, Б. Палавічіно прагне втілити емоції поетичного тексту, використовуючи дисонанси та 

хроматизми. 
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і Дж. Гваріні) та Мауріціо Моро. Також є мадригали, що створені на тексти 

невідомих (анонімних) авторів. Експресивні емоції, що характерні були для 

Третьої книги, підкреслюються і розширюються у Четвертій книзі. Всі тексти 

(окрім «Quell‟ Augellin che canta») відображають біль і страждання від 

мінливості любові. 

Четверта книга мадригалів демонструє нове відношення композитора до 

поетичного тексту. Як підкреслює В. Конен: «Літературні образи не є 

буквальним прототипом змісту самої музики, а лише символом вираженої в ній 

ідеї» [92, с. 126]. 

Розглянемо мадригал «Ohime, se tаnto аmаte» на текст Дж. Гваріні, героєм 

якого є нещасний закоханий. Однак В. Конен зазначає, що: «сюжет поеми малює 

знехтуваного коханця не у трагічному світлі, а в атмосфері флірту» [92, с. 131] 

(переклад див. додаток А, №4). 

Мадригал створений для п’яти голосів
57

 та складається з трьох розділів: 

 Перший розділ (тт. 1–19) – 1–3 рядки поетичного тексту «Ohimé, se 

tanto amate di sentir dir Ohimè, deh perché fate chi dice Ohimè 

morire?». 

 Другий розділ (тт. 20–38) – 4–5 рядки поетичного тексту «S‟io moro 

un sol potrete languido, e doloroso Ohimè sentire». 

 Третій розділ (тт. 39–67) – 6–8 рядки поетичного тексту «Ma se, cor 

mio, volete che vita abb‟io da voi, e voi da me, avrete mille e mille dolci 

Ohimè. 

Відкриває мадригал меланхолійне зітхання «Ohimè» (тт. 1–4), яке втілено 

низхідними терціями двічі у партіях сanto-quinto та alto-tenore, а у партії basso 

рух здійснюється висхідними квінтами. Завдяки затриманням у партії basso 

виникає дисонанс, однак він миттєвий і тому не звучить надто різко. Більш 

відчутний дисонанс з’являється у 12 такті на слові «perché», що загострює 

                                           
57

 Відзначимо, що розповсюдженим у багатоголосних мадригалах К. Монтеверді є використання двох 

партій сопрано, що відрізняється від традиційного ансамблю виконавців. 
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звучання запитання героя «чому» і таким чином фіксує схвильований емоційний 

стан. 

Другий розділ (тт. 20–38) за тривалістю ідентична першій частині, однак, 

на відміну від першої, містить тільки два рядки поетичного тексту. Це пов’язано 

з повторами всередині другої частини. Повністю рядки тексту у цій частині 

К. Монтеверді повторює двічі, окремо підкреслюючи повторами слово 

«doloroso» – «печально». У першому проведенні рядків поетичного тексту 

«doloroso» повторюється у тт. 24–27, у другому – у тт. 33–37. У тт. 24–27 слово 

втілено у висхідному русі з вершиною на складі «ro» з подальшим низхідним 

стрибком. Таким чином композитор підсилює емоційне сприйняття слова, що 

допомагає відчути афект печалі. 

Виразності поетичному тексту у мадригалі надає використання пауз. У 

тт. 20–21 та тт. 29, 31 вони слугують так званими розділовими знаками музичної 

думки задля виокремлення фрази «s‟io moro» (якщо я помру), що створює ефект 

схвильованого сприйняття тексту. 

Третій розділ (тт. 39–67), як і друга, містить велику кількість повторів. 

Останній рядок поетичного тексту повторюється чотири рази і при кожному 

його проведенні заключне Ohimè також повторюється від трьох до п’яти раз. 

Момент «тисяч і тисяч солодких зітхань» втілюється в серії відхилень. Утримана 

педаль у партії basso (тт. 62–65) в останніх тактах додає легкої дисонантності, а 

закінчення мадригалу (тт. 65–67) нагадує про вступ. 

Підкреслимо, що присутнє у кожній частині зітхання «Ohimè» втілено 

низхідними терціями. Протягом всього мадригалу таке зітхання транслює стан 

героя – афект смутку. 

К. Монтеверді створює у мадригалах Четвертої книги деякі засади Seconda 

pratica: ритмічна різноманітність, контрасти, переходи світло/темрява, 

хроматизм (мадригали «Cor mio, non mori? e mori!», «Cor mio mentre vi miro», 

«Anima dolorosa»). Звернемо увагу на мелодичну лінію мадригалу «Ohime, se 

tаnto аmаte». Вражаюча кількість повторюваних нот вже більше відповідає 

Seconda pratica. Однак, Prima та Seconda pratica мають важливу мелодичну 
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схожість: спільним для обох стилів є насичений рух та невеликі стрибки. 

К. Монтеверді майстерно балансує між висхідними та низхідними рухами (коли 

стрибок в одному напрямку часто протиставляється поступовому руху в іншому, 

як наприклад у 31 такті). 

Стиль Seconda pratica проявляється у мадригалі і у різноплановій 

ритмічній організації. На початку мадригалу вона створює переходи від 

повільного до швидкого руху, які можуть відбуватися у безпосередній 

близькості (що підтверджує різкий перехід від «Ohimè» у тт. 1–4 до «se tanto 

amate» у т. 5). 

Д. Арнольд вважає, що Четверта книга найбільш вишукана і змістовна з 

усіх, що це робота вже сформованого майстра та підкреслює, що «найбільшим 

досягненням цієї книги є величезна сила напруги, яку дисонанси і хроматизми 

дають номерам з образом глибокого смутку» [185, с. 59]. Також стосовно 

Четвертої книги Д. Арнольд зазначає, що: «…Монтеверді тепер пише музику 

більш для аристократичного слухача, ніж для аристократичного виконавця. 

Жодна група аматорів не зможе виконати цю музику правильно. Старі традиції 

мадригалів мертві як в мадригалах К. Джезуальдо, так і в монодії Флорентійської 

камерати» [185, с. 63]. Така думка констатує ускладнення композиторської 

техніки К. Монтеверді та поглиблене занурення до образного змісту поетичного 

тексту мадригалів. Композитора цікавить, якими засобами він може узгодити 

музичну композицію з емоційними станами людини. Саме емоційна насиченість 

та сміливе використання дисонансів робили Книгу сучасною та навіть 

шокуючою для поціновувачів творів Prima pratica. 

П’ята книга мадригалів К. Монтеверді 1605 року опублікована у Венеції 

Ріккардо Амадіно та присвячена герцогу Гонзага. Однак, Книгу наповнюють 

твори, що, як і у Четвертій, були відомі і раніше. У 1600 році теоретик Джованні 

Марія Артузі цитував пасажі з мадригалів «Crudа аmаrilli, che col nome аncorа» і 

«O Mirtillo, Mirtillo аnimа Miа» у своїх роботах. 

У передмові до Книги К. Монтеверді написав: «Тепер же, коли вони 

(мадригали. – В. П.) надруковані під заступництвом настільки великого 
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государя, жити їм у вічності, на сором тим (злим. – В. П.) язикам, які 

намагаються згубити праці інших» [цит. за: 80, с. 110]. Отже, К. Монтеверді 

сподівався, що авторитет герцога мав сприяти пом’якшенню критики творів 

композитора. 

Майже вся П’ята книга створена на поетичні тексти Дж. Гваріні, що 

свідчить про насиченість драматичними образами та експресивними поривами 

душі. П’ята книга частіше, ніж Четверта, звертається до тем і персонажів 

трагікомедії Дж. Гваріні «Il pastor fido». 

Один з найпрекрасніших мадригалів Книги (який також агресивно 

критикував Дж. М. Артузі) – мадригал «Erа l‟аnimа Miа» (Була моя душа) на 

текст Дж. Гваріні. В. Конен називає цей мадригал «художньою вершиною П’ятої 

збірки» та підкреслює, що: «…можливо, і всієї монтевердієвської творчості у 

рамках п’ятиголосного стилю a capрella» [92, с. 136]. Поет змальовує картину 

душі в її кінцеву годину (переклад див. додаток А, №5). 

Поетичний текст насичений емоційними контрастами. Тема смерті стає 

головною в даному мадригалі. Для втілення образу смерті на початку мадригалу 

К. Монтеверді використав низькі регістри голосів, що сприяло відтворенню 

картини лякаючої напруженості рядків «Era l‟anima mia, già presso a l‟utim‟ore , 

e languia come langue alma che more» (Була моя душа вже близька до кінцевої 

години. І знемагає, як мліє душа, що вмирає). 

У втіленні першого рядка присутній ефект відлуння у просторі статичної 

порожнечі. Такий ефект досягається завдяки асинхронному вступу голосів. 

Застиглий рух на слові «година» у партії basso (тт. 6–12), над яким два голоси 

створюють ефект домінантової підготовки, і часті відхилення постійно 

утримують напругу. В. Конен відзначає у своєму дослідженні, що «подібна 

хорова речитація доносить слово до слухача настільки ж чітко і строго, як і 

флорентійська монодія, але при цьому вона наділена незмірно багатшою 

інтонаційною виразністю і звуковою перспективою» [92, с. 133]. 

Раптова зміна емоційного стану відбувається на словах «Коли душа, 

найкрасивіша та найбажаніша, так співчутливо подивилася на мене – це зберегло 
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мені життя». Тонку психологічну гру між зітханнями і чуттєвістю оживляють 

верхні голоси, які дають ангельський ефект своєю раптовою появою. Втілення 

поетичної фрази сповнене тимчасового просвітлення (тт. 13–21). 

К. Монтеверді виокремлює цю поетичну фразу і доручає її партії tenore, 

одночасно з якою проходять імітації на текст «Здається, говорить те чарівне 

світло: “Ах, чому ти знемагаєш?”» в партіях canto і quinto (тт. 22–31). 

Завершується мадригал поетичним рядком «Якщо вмираєш, ох, не 

вмираєш ти, вмираю я» (тт. 50–74). Композитор розділяє фразу на три частини: 

 у першій частині – «se mori, ohime» («якщо вмираєш…ох...») 

К. Монтеверді акцентує увагу довгими тривалостями саме на слові mori та 

доповнює його зітханням ohime (тт. 50–56); 

 другу частину фрази «non mori tu» композитор втілює висхідною мелодією 

з чотирьох звуків, яку повторює 10 разів за допомогою імітацій, чим 

виражає наполегливе ствердження героя (тт. 56–72); 

 третя, заключна частина, mor’io – вмираю я – фігурує лише по одному разу 

у кожній партії. Однак емоційне напруження максимально зосереджено у 

цій фразі. Розспіви та протяжні тривалості на слові «io» підкреслюють 

безвихідний стан героя (тт. 73–74). 

У К. Монтеверді на початку мадригалу смерть постає в образі статичної 

порожнечі, яку відчуває у кінцеву годину герой. Однак погляд найкрасивішої 

душі захоплює героя і зберігає йому життя. Проте смерть його не залишає, адже 

якщо помре найпрекрасніша душа, що повернула героя до життя, то помре і він. 

Вочевидь, у мадригалі драматургія тексту стала основою фразування, яке: 

довге та протяжне на початку; раптово емоційно прискорене за рахунок 

коротких імітаційних проведень у середині мадригалу, та у кінці знов 

урівноважене задля глибокого осмислення слова, що стало провідним у даному 

мадригалі – вмирати. 

Боротьба темряви та світла, життя та смерті – це улюблений мотив 

мистецтва бароко, який знайшов яскраве втілення у творчості Дж. Гваріні і який 

К. Монтеверді майстерно втілив у мадригалі «Erа l‟аnimа Miа». 
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Важливим проявом новаторства цієї Книги стало використання 

інструментального супроводу
58

. Поліфонічний мадригал XVI століття 

«поступається місцем» новій концепції мадригалу – композиції змішаного типу. 

Починає розвиватись вокальний ансамбль, що складається з двох основних 

фактурних ліній: мелодії та басу. Отже, К. Монтеверді прийшов до використання 

basso continuo. За матеріалами дослідження В. Конен стає відомо, що: 

«Монтеверді не прагне перетворити мадригал у монодичний жанр. Поява 

додаткового інструментального плану лише народжує нові темброво-гармонічні 

концепції, не порушуючи багатоплощинну структуру мадригалу» [92, с. 141]. 

Яскраву характеристику Книзі надав сучасник К. Монтеверді музикант 

Аквіліно Коппіні: «Зображальна музика 5-ї Книги мадригалів синьйора Клаудіо 

Монтеверді передає природню виразність людського голосу в русі пристрастей, 

солодко проникає у вуха і через слух приємно заволодіває душами; вона гідна 

бути проспіваною і почутою не тільки в полях і дібровах, але і в обителях 

найблагородніших умів і при королівських дворах, і може служити для багатьох 

бездоганною нормою і ідеалом гармонійної композиції мадригалів і канцон 

відповідно до найкращих законів» [цит. за: 141, с. 102]. 

Шоста книга мадригалів К. Монтевреді була видана 1614 року у Венеції 

Ріккардо Амадіно. Це була перша друкована робота, на титульній сторінці якої 

композитора називали «Maestro di cappella della serenissima signoria di Venetia in 

San Marco»
59

. 

Період між виданням П’ятої та Шостої книг мадригалів став знаковим у 

творчості К. Монтеверді. Через два роки після виходу П’ятої книги композитор 

створив свою першу оперу «Орфей» (1607 рік). У цій опері К. Монтеверді 

яскраво продемонстрував творчі орієнтири та принципи, в яких, за висловом 

Р. Роллана: «відсутні філософські прагнення, тема його музичної драми – не 

осмислення світу, але просто людина і тільки вона» [141, с. 97]. Закономірно, що 

К. Монтеверді використовує принципи втілення поетичного тексту в музиці 
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 В останніх шести мадригалах. 
59

 Маестро капели Сан Марко Венеційської Республіки. 
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опери, які вже використовував у своїх мадригалах. Однак, В. Конен зазначає, що 

«музична мова «Орфея» менш складна, менш насичена, ніж у мадригалах. 

Монтеверді пише тут більш великими штрихами, приберігаючи гостро 

впливаючі засоби мадригалу для особливих емоційних акцентів» [92, с. 194]. 

1607 рік для К. Монтеверді став тріумфальним і трагічним водночас. У 

кінці літа композитор повернувся до Кремони, де у вересні втратив свою 

дружину, з якою одружився 1599 року. 24 вересня 1607 року Федеріко Фолліно 

надіслав композиторові лист, в якому висловив співчуття та водночас закликав 

К. Монтеверді повернутися до служби, адже «він був на межі отримання 

вершинної слави, яку може мати людина на землі» [211, с. 77]. Отже, за 

матеріалами архіваріуса архіву династії Гонзага Стефано Даварі
60

, стає відомо, 

що вже 24 вересня 1607 року К. Монтеверді викликали до Мантуї, де композитор 

повинен був брати участь у підготовці весілля Франческо Гонзага. Саме в цей 

час композитор працював над створенням опери «Аріадна»
61

, прем’єра якої 

відбулась у травні 1608 року. 

Шоста книга є останньою збіркою мадригалів у stile antico. За висловом 

В. Конен: «Композитор ніби не бажає розлучитися з хоровим письмом 

a cappella, в якому він ще не вичерпав своїх можливостей, та поряд з 

мадригалами у новітній манері промовляє своє останнє слово у стилі минулого 

XVI століття» [92, с. 144]. Д. Арнольд вважає, що ця «книга п’ятиголосних 

мадригалів виглядала дещо старомодно у 1614 році, навіть при наявності партії 

basso continuo, і не сюрприз, що не було того величезного успіху, як у п’ятої 

книги» [185, с. 74]. 

Книга складається з десяти номерів та має два розділи. Кожен розділ має 

спочатку плач (п’ятиголосне «Lamento d'Arianna» та «Sestina»), що складається з 

декількох частин, а далі слідують сонети Ф. Петрарки (у традиційному 
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жіночого виконання – це була партія Аріадни. 
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п’ятиголосному звучанні – це мадригали «старого» стилю). Після сонетів обидва 

розділи наповнюють концертні мадригали, які позначені «Concertato nel 

clavicimbalo» і розраховані на п’ять голосів із basso continuo. Однак зазначимо, 

що перший розділ завершується мадригалом для семи голосів, що позначений як 

діалог («Presso un fiume tranquillo» dialogo a 7). За визначенням О. Бронфін цей 

мадригал є «прототипом кантати або невеликої вокально-інструментальної 

драматичної сцени» [30, с. 24]. 

У Книзі можна виділити два чітко контрастуючих стилістичних полюси: 

один можна назвати antico – по своїй близькості до традиційного письма, а 

другий – сучасним, через його інновації. 

Шоста книга об’єднана темою втрати та печалі. Задумана здебільшого в 

останні роки мантуанського періоду, вона знову звернена до тем і образів 

попередніх збірок мадригалів. Книга об’єднує мадригали на тексти сонетів 

Франческо Петрарки, Оттавіо Рінуччині, Джамбаттіста Маріно та Шипіоне 

Аньеллі. 

Дослідники Шостої книги мадригалів [198, 220] звертають увагу на вибір 

поетичних текстів, адже п’ять із десяти мадригалів створені на тексти 

Дж. Маріно. 

Вплив Дж. Маріно на історію мадригалу XVII століття був вражаючим. 

Його поетичну збірку «Le Rime boscherecce» (Лісові вірші), яка була перевидана 

1614 року як «La lira», композитори втілювали у своїх творах частіше, ніж будь-

яку іншу сучасну поетові збірку. 

Гері Томлінсон вважав, що основний поштовх до зміни музичного підходу 

К. Монтеверді до тексту і форми стався якраз під впливом віршів Дж. Маріно 

[290, с. 167]. Вірші поета жодним чином не підкоряються музиці, і вони не були 

призначені просто як поетичний матеріал для композиторів, однак вони були 

«музикальними». 

«Музикальність» поезії Дж. Маріно полягає у використанні музичних 

образів, асонансів, алітерацій, словесних повторів. Розташування слів сприяє 

створенню мозаїчності у поетичній композиції. 
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Джеймс Міролло вважає, що для більш глибинного розуміння поетичного 

стилю Дж. Маріно необхідно «загострити погляд і розглядати музикальність 

віршів як втілений конфлікт. Образ зображує чуттєву передачу еротики в 

атмосфері штучної краси, де кожен природний об’єкт або явище, кожна людина 

або людський артефакт є чудовим витвором мистецтва» [252, с. 132]. 

Дж. Маріно часто створює певні очікування щодо часу, місця і обставин 

тільки для того, щоб їх зруйнувати, залишити читача в невіданні і з питанням: 

хто насправді присутній в цих історіях? Чи існують персонажі насправді? 

К. Монтеверді у прочитаннях поетичного тексту вдається зберегти 

множинність сенсів, закладених у віршах, і в той же час порушити їх, вводячи 

абсолютно новий рівень двозначності – той, який композитор створює повністю 

за допомогою музичних засобів. 

У Шостій книзі К. Монтеверді використовує поетичні тексти з циклу 

сонетів Дж. Маріно «Rime boscherecce», які водночас лаконічні і багатоманітні. 

Одним з найяскравіших мадригалів на текст сонету з циклу є мадригал «A 

dio Florida bella». Це чудовий діалог закоханих, жорстоко перерваний стихією 

природи, яка, прокидаючись до нового дня, прирікає їх на розставання (переклад 

див. додаток А, №6). 

Мадригал з’являється в кінці першої частини збірки. «A Dio Florida bella» 

– це діалог між двома персонажами: пастухом Флоро, який йде, і його коханою 

Флорідою. Особливість сонету Дж. Маріно виявляється в тому, що дві строфи 

містять пряму мову: Флоро говорить в першій строфі, а Флоріда відповідає у 

другій. К. Монтеверді слідує цій структурі, доручивши втілення першої строфи 

соло тенора та basso continuo (тт. 1–17), а другої – соло сопрано та basso continuo 

(тт. 18–35). В останніх рядках кожної строфи композитор виокремлює певне 

слово та втілює його за допомогою характерних розспівів. У першій строфі 

(Флоро) К. Монтеверді розробляє слово «lo strale» – стріла (тт. 13–15) стрімким 

гамоподібним розспівом в межах октави вниз та вгору (у чергуванні вниз-вгору-

вниз), що зображає цілеспрямований, чіткий рух стріли. У другій строфі 

(Флоріда) – це слово «vola» – летить (тт. 31–33). Розспів слова складається з двох 
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елементів: перший – це гамоподібний висхідний рух, що характеризує зліт 

пташки; другий – це рух низхідною секвенцією, кожна ланка якої складається з 

трьох нот, що змальовує планування пташки після стрімкого злету. 

У контрастній частині «Così su‟l Tebro» (тт. 35–50) у тексті Дж. Маріно 

з’являється оповідач, що насправді розповідає історію двох закоханих. У 

прочитанні К. Монтеверді відбувається зміна фактури: сольні частини 

поступаються місцем п’ятиголосній поліфонії, тим самим відокремлюючи діалог 

від розповіді. 

З огляду на появу оповідача, ми не можемо остаточно стверджувати, що 

перші два катрени – це суто пряма мова. Таким міркуванням сприяє структура 

останньої частини сонету, де відбувається повернення до форми діалогу Флоро 

та Флоріди. Однак власне посеред діалогу Дж. Маріно додає слово «dicean», що 

означає «вони сказали» і тим самим оприлюднюючи постать оповідача. 

Ймовірно насправді, у перших катренах неназваний оповідач просто повідомляє, 

що сказали Флоріда і Флоро в момент їх розставання. 

У прочитанні К. Монтеверді тільки частини розповіді оповідача, та й 

останній рядок сонета, представлені в п’ятиголосній фактурі, підкреслюючи 

ідею Дж. Маріно, коли з’являється слово «dicean», «вони говорять», що це 

насправді голос оповідача, а не персонажів. 

Зробимо акцент на втіленні К. Монтеверді рядків діалогу останньої 

частини сонету (тт. 51–63), де композитор порушує поетичну організацію історії 

Дж. Маріно. 

Якщо на початку сопрано характеризує Флоріду, а тенор Флоро, то тут 

К. Монтеверді робить перестановку. Сопрано співає фразу «Ben mio rimanti in 

pace» («любов моя, залишайся в мирі» тт. 51–53), за якою слідує тенор «E tu ben 

mio vàttene in pace» («а ти, моя любов, йди з миром» тт. 53–55) – в такому 

випадку йде Флоріда, а залишається Флоро, що суперечить змісту поетичного 

тексту Дж. Маріно. 

Подібне порушення композитор не залишає єдиним засобом втілення 

поетичних рядків, оскільки надалі повертає персонажам їх партії (сопрано фразу 
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Флоріди «а ти, моя любов, йди з миром» (тт. 57–59), тенору фразу Флоро – 

«любов моя, залишайся в мирі» (тт. 57–59). 

Перестановки тексту між різними партіями постійно відбуваються з 51 по 

63 такти. Настільки усвідомлене і продумане «перемотування» вперед і назад 

сприяє акцентуванню уваги на фінальній поетичній фразі та допомагає 

максимально гостро відчути емоцію від прощання закоханих героїв. Завдяки 

такому креативному прочитанню поетичного тексту «A Dio Florida bella», 

К. Монтеверді створив справжній драматичний шедевр. 

Під впливом творчості Дж. Маріно стався основний поштовх до 

розширення музичних підходів композитора у роботі з текстом та формою. 

Віртуозне маніпулювання К. Монтеверді текстом Дж. Маріно заохочує слухачів 

до багаторазового прочитання вірша, до пошуку нових смислових вимірів, 

відкриваючи різні грані виразності поетичного слова. 

Сьома книга мадригалів, яка має назву «Concerto: settimo libro de 

madrigali a 1, 2, 3, 4 e sei voci, con altri generi de Canti», була опублікована 1619 

року видавцем Бартоломео Маньї у Венеції. Це друга Книга мадригалів, що була 

опублікована після переїзду К. Монтеверді до Венеції. Однак, якщо Шоста книга 

була видана в рік переїзду композитора (що свідчить про написання творів у 

період перебування у Мантуї), то Сьома книга зазнала впливу прогресивного 

середовища тогочасної Венеції. Попередні Книги мадригалів показали чіткий 

акцент на патетичних, несамовитих аспектах переживання любові та прощання і 

Сьома книга звеличує всю різноманітність підходів. Марко Лонгіні у примітці до 

CD запису мадригалів Книги надає яскраву цитату Клаудіо Галліко, що пояснює 

назву «Concerto», адже концерт – це «термін, різні значення якого вказують на 

контраст між, з одного боку, злагодою та гармонією між частинами, а з іншого – 

конфронтацією між голосами та інструментами; ще немає поділу на соліста й 

ансамбль. І все ж те, як елементи розташовані в книзі, ретельно прораховано і 
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збалансовано»
62

. Стиль стає більш легким та експериментальним, а структура 

Книги досить незвична. В ній немає жодного п’ятиголосного мадригалу. 

Насичена книга і кількістю авторів поетичних текстів, серед яких Джамбаттіста 

Маріно, Торквато Тассо, Бернардо Тассо (батько Торквато), Джамбаттіста 

Гваріні, Клаудіо Акілліні, Франческа делла Атті, Габріелло Кьябрера, 

Алессандро Стріджіо молодший та декілька мадригалів на текст невідомого 

автора. 

Відкривається Сьома книга мадригалом «Tempro la cetra (con sinfonia e 

ritornelli per 5 parti strumentali)» («Налаштую цитру») на текст Дж. Маріно зі 

збірки сонетів «La lira». Як вказано у назві, починається мадригал з 

інструментальної sinfonia, що складається з трьох фраз у повільному 

дводольному метрі та має характер величавої павани, а остання фраза надалі у 

мадригалі використовується як рітурнель. 

Мадригал у п’яти частинах, який слідує за sinfonia, має програмне 

значення. К. Монтеверді одразу в Книзі оголошує про наміри і поетичні 

орієнтири. Герой мадригалу взяв ліру, щоб прославляти Марс, однак вже у 

першій строфі сповіщає, що може співати лише про Любов. Мадригал містить 

чотири строфи, що відокремлені одна від одної інструментальним фрагментом – 

ритурнелем. Басова партія залишається приблизно однаковою (з незначними 

змінами ритму) і над нею розгортається мелодія. Кожна строфа протиставляє 

образи війни та кохання і надає співакові можливість варіювати мелодію, 

постійно збільшуючи виразність мелодичних орнаментів. 

Після четвертої строфи знов лунає sinfonia, що створює ефект завершення 

мадригалу. Однак К. Монтеверді додає невеличкий танець, що повторюється 

двічі, перш ніж знов пролунає матеріал sinfonia та завершить мадригал [185, 

с. 79]. 
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Спираючись на поетичний текст Дж. Маріно, формується сприйняття 

пожвавленого інструментального розділу як посилання на війну («оспівувати 

хвалу Марсу»), а повільна і лірична інструментальна тема сприймається як 

посилання на любов. Отже, вся заключна sinfonia є переконливим музичним 

вираженням теми війни і любові. У той час як афект любові домінує в 

інструментальному пласті в цілому, К. Монтеверді у завершенні мадригалу 

зіставляє його з війною: напрям афектів мадригалу змінюється у послідовності 

Любов-Війна-Любов. 

Дослідники вважають, що цей мадригал, який має форму варійованої 

строфічності, може бути прирівняний до справжнього прологу твору XVII 

століття, доввіреному єдиному голосу, який пояснює публіці дух і тематику 

Книги [92, 185, 290]. А В. Конен стверджує, що мадригал: «нагадує знамениту 

арію Орфея у підземельному царстві» [92, с 153]. 

Сьома книга сповнена дуетних мадригалів, що мають багатоманітний 

емоційний діапазон. «Інтимна драма» і «понівечене серце книги», так М. Лонгіні 

охарактеризував мадригал «Interrotte speranze» («Розбиті надії») на текст 

Дж. Гваріні для двох тенорів (переклад див. додаток А, №7). Дослідник зазначає, 

що «початковий унісон мадригалу, який розпадається на дисонанс, є розвитком 

експериментів (виділено мною. – В. П.), почутих у Четвертій книзі зокрема у 

мадригалі “Ah, dolente partita”»
63

. 

Вже з перших тактів закладається основний емоційний зміст мадригалу. 

Початковий унісон, про який ми зазначили вище думку М. Лонгіні, втілює фразу 

«interrotte speranze» – «розбиті надії» (тт. 1–2). Статичність, яку надає унісон, 

сприяє втіленню холодного, трагічного стану, що доповнюється паузою перед 

наступною фразою. Завдяки характерному прийому lametno (низхідна мала 

секунда) відбувається посилення трагічності у продовженні «eterna fede» – 

«вічна віра» (тт. 3–4). Вокальні партії викладені паралельним рухом з однаковим 
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https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.55531416&catNum=555314&file

type=About%20this%20Recording&language=Italian (дата звернення: 10.09.2020). 

https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.55531416&catNum=555314&filetype=About%20this%20Recording&language=Italian
https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.55531416&catNum=555314&filetype=About%20this%20Recording&language=Italian


108 
 

ритмічним малюнком. Партія basso continuo протягом перших двох рядків (тт. 1–

4) непохитно застигає на одному тоні (d), що також формує емоційне 

забарвлення та створює основу для втілення трагічності у вокальних партіях. 

Нетиповим для мадригальної творчості К. Монтеверді є втілення другої строфи 

«seguir di vago e fuggitivo piede…» – «слідувати туманними і втікаючими 

слідами…» (тт. 15–27), що виражається у точному повторенні музичного 

матеріалу першої строфи «interrotte speranze eterna fede…» (тт. 1–14). Важко 

уявити, що у К. Монтеверді сталася нестача творчого натхнення для створення 

нових мелодичних зворотів, тож ми робимо висновок, що такий прийом був 

необхідним для розкриття емоційної сфери. Композитор музично фіксує 

трагічний стан і таким чином утримує слухача на визначеному емоційному рівні, 

а завдяки новій поетичній фразі розвиває сюжетну лінію. 

Третя строфа, як і належить сонету, складається з трьох рядків, втілення 

яких також відбувається паралельним викладенням вокальних партій (тт. 29–38). 

Однак статика попередніх строф переростає у стрімкий низхідний гамоподібний 

рух із пунктирним ритмом. Кожен рядок строфи втілює окрема гапомодібна 

ланка, яка щоразу лунає на тон вище за попередню (перший рядок – тт. 29–31, 

другий рядок – тт. 32–34, третій рядок – тт. 35–38). 

В останній строфі сонету композитор порушує звичний паралельний рух і 

доповнює його імітаційними проведеннями. Вільно трактує К. Монтеверді 

поетичний текст двох рядків строфи: виокремлює перше слово першого рядка 

«questi» та першу фразу другого рядка «donna crudel» і формує діалог між 

партіями. У цьому діалозі слово «questi» композитор доручає виконанню партії 

tenore II (39 т., 41 т.), а фразу «donna crudel» tenore I (тт. 39–40, т. 41–42). Обидві 

партії взаємодіють між собою та доповнюють одна одну, утворюючи єдину 

мелодичну лінію. 

Отже, у мадригалі композитора ми виокремили декілька способів втілення 

поетичного тексту: унісонний (з однаковим текстом в обох партіях), 

паралельний (так само з однаковим текстом в обох партіях), діалоговий (з 
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виокремленими фразами з різних поетичний рядків) та імітаційний (з 

одночасним поєднанням двох різних поетичних рядків). 

У Сьомій книзі мадригалів композитор продовжує розвиток ролі 

інструментального супроводу і, за визначенням В. Конен, «… створює новий тип 

лаконічних, стислих мотивів, що передбачають виразність оперних арій більш 

пізнього періоду» [92, с. 155]. Мадригали книги В. Конен розглядає не як 

самодостатнє музичне явище, а як попередників «Поєдинку Танкреда і 

Клорінди» та трамплін для майбутніх творів Г. Ф. Генделя, Й. С. Баха (ораторій 

та кантат) і В. А. Моцарта (опер) [92, с. 153, 154]. 

Вельми різнобічні думки дослідників творчості мадригалів К. Монтеверді 

стосувалися значення Сьомої книги. Попри те, що Книга насичена текстами 

різних поетів, дослідники звертають увагу на значення творчості Дж. Маріно. 

Ніно Пірротта і Гері Томлінсон стверджували, що зустріч К. Монтеверді з 

поезією Дж. Маріно знаменує початок деякої поверхневості у творчості 

композитора. Для доказу цієї думки Г. Томлінсон провів межу між поетами, які 

наслідували самоаналіз і духовні пошуки в традиції Ф. Петрарки, і між 

Дж. Маріно та його послідовниками, більш зацікавленими в чуттєвому досвіді, 

тактильній насолоді і поверхневості ідей, що були створені за допомогою 

метафор і епіграм [290, с. 165–214]. 

Н. Пірротта сприймав поверхневий контекст «марінізму» як зручний 

спосіб для композитора приховати чутливість, яка на його новій посаді maestro 

di cappella у соборі Сан-Марко могла бути занадто показовою. Звідси і перехід 

від більш виразного стилю, який Н. Пірротта назвав cantar recitando, до більш 

стриманого recitar cantando [268, с. 298–309]. 

Щоб повноцінно осмислити співвідношення музики і тексту у мадригалах 

К. Монтеверді на тексти Дж. Маріно, дослідники заглибилися в поетичні образи 

любовної лірики поета та їх класичні джерела, знаходячи нові значення в 

музичних втіленнях К. Монтеверді [198, 231, 262, та ін.]. 

На нашу думку, Сьома книга мадригалів К. Монтеверді є прикладом 

експериментів та спроб дослідити різні засоби втілення поетичного тексту. 
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Прагнення до постійного пошуку нового та неординарного, надихало 

композитора ретельно «роздивлятись» слово та вписувати його у контекст 

звукового простору. 

Висновки до другого розділу 

Жанр мадригалу об’єднав у собі ідеї та прагнення двох епох – Відродження 

та Бароко. На думку Т. Дубравської: «Мадригал, таким чином, опинився в точці 

перетину різних тенденцій епохи, що, мабуть, і зумовило його разючий злет і 

виняткову популярність у музичному мистецтві того часу» [65, с 12]. У XVI–

XVII століттях мадригал хронологічно мав декілька етапів розвитку. Ми 

виокремлюємо три основні періоди: перший – народження мадригалу, яке було 

зафіксоване 1530 року у збірці Madrigali novi de diversi excellentissimi Musici 

Libro primo de la Serena з творів композиторів Костанцо та Себастіано Феста, 

Якоба Аркадельта, Філіппа Вердело, Адріана Вілларта; другий – 1550–1580 

роки – представлений мадригальною творчістю Орландо Лассо, Андреа Ґабрієлі; 

третій – з 1580–1590 років представлений мадригалами Карло Джезуальдо та 

Клаудіо Монтеверді. У кожному періоді жанр набував нових виразних якостей. 

Важливе значення для мадригалу мав поетичний текст, який композитори 

обирали для своїх творів. Від «легкої» поезії, що складалася с декількох рядків, 

тексти мадригалів, у більш пізній період розвитку, сягали фрагментів 

масштабних поем. Композитори проявляли увагу до детального втілення 

поетичного тексту, для чого постійно вдосконалювали власну майстерність. 

Кульмінацією жанру мадригалу стала творчість композитора Клаудіо 

Монтеверді, у Книгах мадригалів якого представлена ціла історія жанру. Перша 

книга мадригалів композитора була п’ятиголосна і містила емоційно легкі 

поетичні тексти. Друга книга мадригалів була також п’ятиголосна та насичена 

також легкими, однак вже більш виразно емоційними поетичними образами, ніж 

перша. Зростає кількість розповідних поетичних текстів у Книзі, на відміну від 

ліричних, а мелодична лінія у мадригалах має яскравіше виражені мелізматичній 

риси. Під час створення Третьої книги композитор ретельно вивчав та 

захоплювався творчістю Ж. де Верта, його міркуваннями про дисонанси та 
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хроматизми. Книга відзначена зверненням К. Монтеверді до поезії популярного 

на той період поета Дж. Гваріні, що сприяло більш глибокому проникненню до 

сфери емоцій та експресії поетичного тексту: поворот до патетичного стилю, 

вокальні партії (особливо низькі голоси) мають інструментальний характер. 

Четверта книга мадригалів продовжує і розширює коло використання 

експресивних поетичних текстів, а основною тематикою Книги стають 

страждання від кохання. Інструментальна функція голосів набуває більшої 

виразності, в моменти розповіді про болісні страждання характер мелодії 

наповнюється рисами декламаційності. 

У П’ятій книзі композитор продовжує звернення до поетичних текстів 

Дж. Гваріні, однак більше мадригалів створено на тексти його трагікомедії 

«Il pastor fido». Вперше у Книзі, в останніх шести мадригалах, композитор 

використав музичний супровід basso continuo, що сприяло послабленню 

панування поліфонічної композиції a cаppella, однак Шоста книга мадригалів 

повністю викладена у stile antico і має мадригал для семи голосів, що для 

творчості К. Монтеверді не характерно. Трагізм стає головною образно-

емоційною сферою Книги, половина якої створена на поетичні тексти 

Дж. Маріно. 

Сьома книга мадригалів «Concerto: settimo libro de madrigali a 1, 2, 3, 4 e 

sei voci, con altri generi de Canti» представляє різноманітну палітру образів 

поетичних текстів, адже мадригали Книги створені на тексти багатьох поетів 

(вісім провідних італійських поетів та вісім невідомих авторів). Синтез слова та 

музики набуває сценічного характеру, а вокальна та інструментальна партії 

створюють взаємодоповнюючу структуру. Непідготовлені дисонанси та 

інструментальний супровід – обидва фактори, що відповідальні за структурну 

трансформацію форми мадригалу в те, що можна назвати мадригалами 

concertato. 

Отже, жанр мадригалу у творчості Клаудіо Монтеверді сформувався на 

основі мадригалів попередників. За визначенням М. Букофцера, «як і Camerata, 

він сформулював аксіому переваги слова над гармонією <…>, але з діаметрально 
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протилежним результатом, оскільки застосував її до поліфонії, а не проти неї, як 

флорентійці» [194, с. 33]. Літературні шедеври провідних італійських поетів 

насичували мадригали композитора експресивними образами, які він майстерно 

втілював у своїх творах.  
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РОЗДІЛ 3 

ВОСЬМА КНИГА «MADRIGALI GUERRIERI, ET AMOROSI» 

 КЛАУДІО МОНТЕВЕРДІ: 

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ МУЗИЧНОГО ТА ПОЕТИЧНОГО РЯДІВ 

3.1 Історія створення Восьмої книги мадригалів «Madrigali guerrieri, et 

amorosi» та її виконавська доля в сучасному світі 

Восьма книга мадригалів «Madrigali guerrieri, et amorosi» 

Клаудіо Монтеверді була опублікована 1638 року видавцем Алессандро 

Вінченті
64

 у Венеції та присвячена імператору Священної Римської імперії 

Фердинанду III. Зазначимо, що до кінця 1640 року жанр мадригалу поступово 

втрачав свою популярність серед композиторів, однак саме в цей час 

К. Монтеверді представляє світові свою монументальну та кульмінаційну Книгу 

мадригалів, в якій акумульовані найвагоміші напрацювання композитора у сфері 

втілення експресії слова в музичній композиції мадригалу. 

Наведемо спостереження Ромена Роллана стосовно значної події в історії 

музики – публікації Восьмої книги мадригалів К. Монтеверді: «... щоб зображати 

нові почуття, потрібні нові фарби і ритми, нові засоби. Монтеверді створює нові 

співзвуччя, вдається до невідомих до нього або слабо використовуваних 

стилістичних прийомів. <…> Монтеверді в своїх музичних експериментах 

намагається знайти цим почуттям найбільш точне вираження, перш ніж 

перенести прямо на сцену. Так з’являються “Войовничі і любовні мадригали”, 

написані в новому стилі» [141, с. 96]. Таким чином, Р. Роллан підкреслює, що 

саме остання опублікована за життя композитора Книга є концентрацією 

пошуків особливої музичної мови для втілення драматичних емоцій у його 

творах. 

Восьма книга мадригалів К. Монтеверді є найвагомішою світською 

збіркою композитора, яка містить твори для різних вокальних та 
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 Ім’я видавця зазначене на титульній сторінці Восьмої книги мадригалів, однак у деяких інтернет публікаціях 

фігурує ім’я видавця Ріккардо Амадіно. Ми спираємося на інформацію безпосередньо з першоджерела, оскільки 

Ріккардо Амадіно помер у 1621 році, за 17 років до публікації Книги.  
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інструментальних складів. Деякі мадригали Книги були створені набагато 

раніше, ніж опубліковані. Фактично, матеріал Книги охоплює майже весь 

творчий шлях композитора. Балет «Il ballo delle ingrate», частина якого 

опублікована у Книзі, був створений 1608 року спеціально для весілля 

Франческо Гонзага та Маргарет Савойської у місті Мантуя. Перше виконання 

мадригалу «Il combattimento di Tancredi e Clorinda» відбулося 1624 року, про що 

зазначає сам композитор у передмові до Восьмої книги мадригалів: «…у 1624 

році, коли я виступав перед кращими людьми благородного міста Венеції у 

благородній залі в будинку прославленого і чудового Джироламо Моченіго, 

видатного дворянина, який є одним із лідерів Ясновельможної Республіки і моїм 

особливим покровителем і послужливим захисником, його (твір 

«Il combattimento di Tancredi e Clorinda». – В. П.) вислухали з бурхливими 

оплесками і похвалами» [255, с. XIII]. У 1632 році у збірці К. Монтеверді Scherzi 

Musicali вперше з’являється мадригал «Armato il cor». 

Назва «Madrigali guerrieri, et amorosi» – войовничі та любовні – 

представляє одразу дві провідні контрастні образні сфери Восьмої книги. 

Войовничість у мадригалах відображає гнівний та рішучий стан героя 

поетичного тексту. На думку В. Конен, «Монтеверді точно пояснює, що він 

мислить образи війни як уособлення конфліктного начала, утворюючого 

сутність внутрішнього світу людини» [92, с. 158]. Композитор демонструє в 

мадригалах протистояння людини почуттю кохання, яке репрезентується як 

ворожа сила. Любовні мадригали також насичені контрастами, однак вони 

проявляються у бентежних та мрійливих почуттях закоханого героя. Тут 

сконцентровані більш інтимні тексти, які втілені в п’єсах різного музичного 

типу: арії («Ninfa che scalza il piede» для тенора), дуети («Mentre vaga angioletta» 

для двох тенорів у віртуозному стилі), тріо («Lamento della Ninfa – non havea 

Febo ancora» для двох тенорів, одного баса та соло сопрано). 

Восьма книга мадригалів «Madrigali guerrieri, et amorosi» К. Монтеверді 

відкривається інструментальним вступом sinfonia та містить 22 номери, 7 з яких 

мають декілька частин. Вся Книга поділена на дві частини: canti guerrieri 
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(войовничі пісні) – мадригали «Altri canti d'Amor, tenero arciero», «Hor che'l ciel e 

la terra», «Gira il nemico insidioso Amore», «Se vittorie sì belle», «Armato i cor 

d'adamantina fede», «Ogni amante è guerrier», «Ardo, avvampo, mi struggo, ardo: 

accorrete», «Il combattimento di Tancredi e Clorinda», «Volgendo il ciel per 

l'immortal sentiero»; та canti amorosi (любовні пісні) – мадригали «Altri canti di 

Marte e di sua schiera», «Vago augelletto che cantando vai», «Mentre vaga 

angioletta», «Ardo e scoprir, ahi lasso, io non ardisco», «O sia tranquillo il mare o 

pien d'orgoglio», «Ninfa che, scalza il piede e sciolto il crine», «Dolcissimo 

uscignolo», «Chi vol haver felice e lieto il core», «Lamento della ninfa», «Perchè t'en 

fuggi, o Fillide?», «Non partir, ritrosetta», «Su, su, su pastorelli vezzosi», «Il ballo 

delle ingrate». Войовничі мадригали зображують душевну боротьбу героя, його 

гнів та рішучість, а любовні – вишукану, витончену, тендітну емоційну сферу та 

зітхання від кохання. 

Більшість мадригалів Книги – це лаконічні драматичні сцени із 

зображенням героїв, розвитком сюжету, діалогами, конфліктами та розв’язкою. 

Драматургія кожного мадригалу залежить від особливостей використання ритму, 

дисонансів, контрастів, напруженості та перебільшень. У передмові до Книги 

К. Монтеверді надає настанову щодо виконання мадригалів першої частини: 

«Під час виконання необхідно враховувати три аспекти: текст, гармонію і ритм. 

Виявлений мною цей войовничий стиль дав мені можливість написати кілька 

мадригалів, які я назвав мадригалами війни» [255, c. XIV]. 

Дві контрастні образні сфери (войовнича та любовна) протистоять одна 

одній в кожному мадригалі і представлені у самих різних варіантах музичного 

втілення. За визначенням В. Жаркової, «вся організація цієї книги була 

незвичайна, оскільки об’єднувала традиційні п’ятиголосні мадригали і ліричні 

сцени, створюючи своєрідну кантату, яка представляє небувало різноманітну 

гаму почуттів, пристрастей та емоцій» [67, с. 8]. 

У передмові до Восьмої книги мадригалів К. Монтеверді лаконічно 

обґрунтовує власні музичні методи створення афекту войовничості та 

схвильованості. Композитор зазначає, чого саме, на його думку, не вистачає 
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музиці для повноцінного вираження людських емоцій: «Я помітив, що з усіх 

наших пристрастей три домінуючі – гнів, помірність і благання, як стверджують 

кращі філософи <...>. Це чітко відображено в музичному мистецтві в трьох 

термінах “схвильований”, “м’який” і “помірний” (concitato, molle, temperato. – 

В. П.). Я знайшов приклади “м’якого” і “помірного” в музиці більш ранніх 

композиторів, але не “схвильованого” <…>. Розуміння того, що саме гра 

контрастів багато в чому рухає нашою свідомістю, має бути метою всієї хорошої 

музики. Я присвятив свої дослідження і зусилля відкриттю цього виду афекту (в 

музиці. – В. П.)» [255, с ХІІІ]. Саме у Восьмій книзі «Madrigali guerrieri, et 

amorosi» композитора найбільш яскраво були втілені принципи стилю concitato. 

Восьма книга «Madrigali guerrieri, et amorosi» розширює контрасти 

поетичної тематики завдяки яскравим поетичним текстам провідних італійських 

поетів: Франческо Петрарки, Джуліо Строцци, Оттавіо Рінуччіні, Торквато 

Тассо, Джамбаттіста Маріно, Джамбаттіста Гваріні та декількох невідомих 

авторів. На відміну від попередніх Книг композитора, у Восьмій книзі 

К. Монтеверді обрав тільки один сонет Дж. Маріно – «Altri canti di Marte», якому 

поет, вочевидь, надавав великого значення, оскільки він назвав його вступом до 

всієї своєї «Le Rime amorosi» («prohemio del canzoniere»). Відзначимо, що 

К. Монтеверді надав сонету важливе місце у Книзі, адже мадригал на цей текст 

відкриває другу частину книги – Canti amorosi. 

Через вісім років після смерті композитора, у 1651 році видавцем Восьмої 

книги «Madrigali guerrieri, et amorosi» Алессандро Вінченті була опублікована 

Дев’ята книга мадригалів композитора. На титульній сторінці видання вказано, 

що Книга присвячена Джероламо Оролоджіо (див. додаток В, №1). У присвяті 

Дж. Оролоджіо від 27 червня 1651 року (див додаток В, №2) А. Вінченті написав 

наступне : «Синьйор Клаудіо Монтеверді, один з найяскравіших представників 

нашого музичного століття, вшанував мене, поки він жив, деякими своїми 

музичними concerti» [211, с. 272]. Таким чином, твори композитора 

продовжували своє видавниче та виконавче життя. Однак після виходу Дев’ятої 
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книги мадригалів історія втрачає відомості про подальшу долю музичних 

шедеврів К. Монтеверді. 

Лише у ХХ столітті композитор Джан Франческо Маліп’єро (1882–1973) 

зацікавився італійським музичним мистецтвом часів К. Монтеверді до-

романтичного чому не періоду, особливо венеційською музикою XVII–

XVIII століть. Коли Дж. Ф. Маліп’єро знайшов рукописи і оригінальні видання 

творів К. Монтеверді в бібліотеці Liceo Musicale у Венеції, він захопився ідеєю 

розшифрувати віднайдені публікації. Отже, у період 1926–1942 років, за 

допомогою фінансової підтримки американського спонсора Елізабет Спрег 

Кулідж, Дж. Ф. Маліп’єро відредагував повне зібрання творів К. Монтеверді 

[218]. 

З моменту публікації нотного видання під редакцією Дж. Ф. Маліп’єро 

виконавське життя шедеврів Клаудіо Монтеверді відродилось. Однак виникли 

труднощі в розумінні традицій барокового виконання. Подібно до того, як 

сучасники К. Монтеверді не мали практичних знань про справжній характер 

античної монодії, музиканти XX століття не мали уявлення про звуковий простір 

музики бароко. Для того, щоб максимально наблизитися до виконавської 

практики XVII століття, отримати практичні рекомендації, необхідно було 

звернутись до праць античних філософів та композиторів монтевердієвского 

часу. 

Перед виконанням мадригалів К. Монтеверді необхідно провести детальну 

аналітичну роботу з поетичним текстом. За настановою Дж. К. Конлона, слід 

«читати вірші вголос, уважно читати переклади, а потім насолоджуватися 

музичними відповідями Монтеверді на тонкощі кожного вірша» [Conlon, с. 26]. 

Необхідність глибинного вивчення законів музики XVI–XVII століть зумовлена 

тим, що, за визначенням Н. Арнонкура, «музикою попередніх століть керували 

писані і неписані правила, знання вважалися такими, як самі по собі 

зрозумілими, знання, які ми сьогодні повинні з працею здобувати. Одне з цих 

правил свідчить, що дисонанс повинен бути підкреслений, а його розв’язання 

має зникнути, розчинитися» [228, с. 35]. 
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У нашому дисертаційному дослідженні ми зібрали основні факти історії 

виконавського та дослідницького життя мадригалів Клаудіо Монтеверді з 

Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et amorosi». 

У ХХ столітті розпочалась дослідницька діяльність щодо музики 

К. Монтеверді
65

. Багато наукових конференцій, присвячених питанням 

виконання музики минулого, супроводжувалися концертами, під час яких 

музиканти демонстрували на практиці всі аспекти досліджень у представленій 

сфері. Зокрема, конференція 1967 року «Monteverdi fra l‟antica e la moderna 

musica» («Монтеверді крізь старовинну і сучасну музику»), на базі римського 

університету La Sapienza, внесла значний вклад у розуміння творчої постаті 

К. Монтеверді як дослідника та експериментатора свого часу. Після конференції 

відбувся концерт старовинної музики
66

 [219]. Нам не вдалося точно визначити, 

які твори К. Монтеверді були виконані, але можемо припустити, що мадригали 

композитора були включені в програму. 

У 1999 році, в рамках масштабної наукової конференції у США (штат 

Канзас), яка була присвячена питанням становлення стильових традицій в 

музичному мистецтві, пролунала доповідь Річарда Уістрайха «Ogni amante e 

guerrier: Ovid, Rinuccini, Monteverdi, and a Sixteenth-Century Warrior Singer» 

[183, с. 10]. 

Наступним, хронологічно важливим етапом виконавського життя музики 

К. Монтеверді став початок традиції звукозапису шедеврів композитора. Одним 

із перших аудіо-запис окремих мадригалів Восьмої книги мадригалів здійснив 

американський музикант Уільям Лінкольн Крісті
67

 зі своїм колективом «Les Arts 

Florissants» 1981 року. До програми альбому увійшли мадригали «Altri canti di 
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 Перша праця – Лео Шраде Monteverdi: Creator of Modern Music була видана 1950 року. 
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 Програма даного концерту не збереглася. 
67

 Громадянин Франції. 
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Marte», «Hor ch‟el ciel e la terra», «Gira il nemico insidioso», «Perche t‟en fuggi o 

Fillide», «Non havea Febo ancora – Lamento della Ninfa»
68

. 

Мадригали з усіх восьми Книг мадригалів К. Монтеверді війшли у програму 

британського ансамблю старовинної музики The Consort of Musicke, заснованого 

1969 року лютністом Ентоні Рулі
69

. Його альбом «Monteverdi madrigals» 1982 

року є прикладом початкової стадії опанування практики раннього бароко
70

. 

Підкреслимо, що ці записи характеризуються особливою ритмічною виразністю, 

на відміну від перших виконавських зразків з відтінком романтичної манери, 

адже на  час запису альбому виконавці наново відкрили поняття sprezzatura 

(витончена недбалість) відносно ритму, щоб наблизитися до природної гнучкості 

мови. Виконання мадригалів сповнене почуттям драматизму, що характерне для 

найвиразніших творів. Експресію композицій втілюють виконавці, які 

опановували вокальні техніки та створювали органічний тандему з 

інструментальним супроводом
71

. 

1984 року формується ансамбль старовинної музики Concerto Italiano, 

засновником та диригентом якого є Рінальдо Алессандріні. Як зазначено у 

біографії колективу, його народження співпадає з відродженням старовинної 

музики в Італії, а твори К. Монтеверді, Й. С. Баха та А. Вівальді складають 

основний фонд виконавської програми колективу, що активно гастролював 

різними країнами світу (країни Європи, Китай, Японія, Австралія, Нова Зеландія 

тощо) [203]. Запис мадригалів Восьмої книги у виконанні ансамблю Concerto 

Italiano було здійснено 1997 року французьким лейблом OPUS 111. 
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 Christie W. Les Arts florissants. Harmonia Mundi – 1981. URL: http://www.cen-

erda.fr/Default/doc/SYRACUSE/5924/altri-canti-madrigaux-extraits-des-viie-et-viiie-livres-claudio-
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 The Consort of Musicke виконує старовинну музику й інших композиторів (композитори 

Джованні Роветта (1596–1668), Лука Маренцио (бл. 1553–1599), П’єро Бенедетті (1585–1649), 
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 Більш детально особливості альбому аналізує Стівен Еддінс у рецензії. URL: 

https://www.allmusic.com/album/monteverdi-madrigali-erotici-mw0001423592 (дата звернення 09.04.2021). 
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 Eddins S. AllMusic Review. Anthony Rooley. Monteverdi. The Consort Of Musicke. URL: 
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У Парижі 2000 року австрійською арфісткою Крістіною Плюар (Christina 

Pluhar) було засновано ансамбль L‟Arpeggiata. Діяльність ансамблю зосереджена 

на виконанні італійської, французької та англійської музики XVII століття. 

Мадригали К. Моневерді входять до програми колективу, а 2009 року вони були 

записані в альбомі «Teatro d‟Amore»
72

, що виданий лейблом Virgin Classics 

Річарда Бренсона. Оскільки ансамбль L‟Arpeggiata було засновано як 

інструментальний ансамбль, для запису спеціально запросили вокалістів Ніну 

Ріал (сопрано), Жужану Тот (сопрано) і Філліпа Жарускі (контратенор). 

К. Плюар разом з ансамблем представляють вільну інтерпретацію мадригалів 

К. Монтеверді
73

 

Великий спектр емоцій, що насичують мадригали Восьмої книги, 

привертає увагу відомого італійського контратенора Клаудіо Кавіна, засновника 

і керівника ансамблю La Venexiana. К. Кавіна займається глибоким вивченням 

музичної мови К. Монтеверді та особливу увагу приділяє вимові поетичного 

тексту. Керівник у своїй роботі слідує настановам самого композитора, які 

говорять виконувати мадригал спираючись на власні емоції
74

. 

Протягом 1998–2006 років колектив здійснював аудіо-записи всіх Книг 

мадригалів К. Монтеверді. У 2009 році ансамбль La Venexiana представив 

сучасний погляд на виконання мадригалів. Альбом «Round M», у програму якого 

входять окремі мадригали з різних Книг композитора, заснований на 

композиціях у джазовому аранжуванні. Найвідоміший мадригал з Восьмої книги 

«Lamento della ninfa» був включений в програму за участю Роберти Мамелі 

(сопрано). Слухачеві представлена барокова історія, яку «переказують» 
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 З Восьмої книги мадригалів К. Монтеверді мадригали «Lamento della Ninfa», «Hor ch‟el ciel e la terra 
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інструментальне джазове тріо та сопрано. Нових відтінків композиції додає 

партія саксофону, що легкою імпровізацією підтримує жіночий голос. Витончене 

аранжування в джазовій стилістиці додало музиці К. Монтеверді нових фарб. 

Мадригал «Lamento della ninfa» виконує «головну музичну роль» у 

кінофільмі «Le Pont des Arts» («Міст мистецтв» 2004 року) французького 

режисера Ежена Гріна. Драматична історія героїні Сари супроводжується 

прагненням виконати «Lamento della ninfa». Режисер переніс історію барокової 

музики з концертного залу на екран та підкреслив всю складність інтерпретації 

твору. 

В Україні у 2009 році розпочав активну діяльність вокальний ансамбль 

старовинної музики «Vox animae» під керівництвом Наталії Хмілевської
75

. 

Заснований при кафедрі старовинної музики НМАУ ім. П. І. Чайковського, 

колектив прагнe втілити особливості практики виконання вокальної музики 

епохи Відродження та Бароко. Керівник «Vox animae» займається вивченням 

специфіки автентичного виконання зразків цього періоду [59] і за допомогою 

результатів дослідження інтерпретувала з ансамблем твори, максимально 

наближуючи їх до музичної традиції минулого. У роботі над мадригалами 

К. Монтеверді «Vox animae» працював над вдосконаленням прочитання 

поетичного тексту, який є транслятором афекту, показником вірного емоційного 

посилу слова, а часом і цілої фрази, що відповідає  практиці виконання барокової 

музики [59]. Отже, сучасний європейський музичний простір представляє 

яскраву палітру ансамблів різних складів, які виконують мадригали 

К. Монтеверді. Кожен з таких колективів презентує свій творчий погляд на 

атрактування складної, багатогранної музики композитора.  

Підкреслимо, що кожен колектив, який звертається до мадригальної 

спадщини К. Монтеверді, відкриває слухачеві нові горизонти композиторських 

пошуків майстра музичної драми. Прагнення максимально наблизитися до 

                                           
75

 Інформація зберігається на офіційній сторінці колективу у мережі Facebook. 

URL: https://www.facebook.com/Vox-Animae-202362843232350/ (дата звернення: 01.04.2021). 

https://www.facebook.com/Vox-Animae-202362843232350/
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автентичного виконання все ж стикається з індивідуальністю кожного 

виконавця, з музичним смаком художнього керівника. 

3.2 Особливості прочитання композитором поетичних текстів у 

«войовничих» мадригалах Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et 

amorosi» 

Восьма книга мадригалів «Madrigali guerrieri, et amorosi» представляє 

Монтеверді як тонкого інтерпретатора сучасної італійської поезії. Композитор не 

тільки розкриває емоційні та смислові аспекти обраного поетичного тексту, 

демонструючи глибоке проникнення в його сутність, але створює нові художні 

образи. Дослідивши всі мадригали Восьмої книги, ми виявляємо три основних 

принципи музичного прочитання поетичного тексту: 1) через відтворення 

експресії конкретного слова; 2) через риторичну виразність поетичної фрази 

або цілого рядка; 3) через одночасне єднання різних рядків поетичного 

тексту, яке формує нові смислові поля. Саме в такому напрямку спробуємо 

узагальнити аналітичні спостереження щодо шляхів створення унікальної 

музично-поетичної єдності кожного мадригалу. 

Мадригал «Altri canti d‟Amor tenero arciero»
76

 (Інші співають про Амура, 

ніжного лучника)
77

, створений на поетичний текст невідомого автора (переклад 

див. додаток А, №8). Книгу відкриває інструментальний вступ Sinfonia
78

. Згідно з 

традицією нотного запису у XVII столітті, у тексті відображена тільки партія 

basso continuo. Над першим рядком Sinfonia композитор додає ремарку «Sinfonia 

che va inanci al Madrigal che che fegue. Altri canti d‟Amor»
79

 – «Sinfonia, яка йде 

перед Мадригалом, що слідує після. Altri canti d‟Amor» (див. додаток В, №3). 
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 A 6 voci con quattro viole e doi violini (Для шести голосів з чотирма віолами та двома 

скрипками). 
77

 Детальний аналіз мадригалу представлений у нашій статті «“Altri canti d’Amor tenero 

arciero” з “Восьмої книги” мадригалів Клаудіо Монтеверді: цілісність музичної композиції» 

[129]. 
78

 Інструментальний вступ К. Монтеверді вперше застосував у Сьомій книзі мадригалів. 
79

 Madrigali guerrieri, et amorosi. Libro ottavo di Clavdio Monteverde. Dedicati alla Sacra Cesarea 

Maestrà dell’imperator Ferdinando III. In venetia, Appresso Alessandro Vincenti. MDC XXXVIII. 
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Вже у вступі закладено два основні образно-емоційні вектори войовничих 

мадригалів Книги: перший – загибель та поразка героя мадригалу; другий – 

перемога та життєстверджуєче начало. Фігура catabasis, якою починається 

Sinfona, має значення спуску до Аду, відведення військ (коли герой зазнає 

поразки) та втілює емоційний стан поразки. Другий вектор представляє фігура 

anabasis, що означає піднесення (войовничого духу героя), просування військ у 

углиб країни, також може означати тривалий похід військових загонів по 

території ворога. Отже, у Sinfonia вже сконцентровані дві полярні образні сфери 

Книги, що втілені потужними риторичними фігурами. 

Поетичний текст мадригалу «Altri canti d‟Amor tenero arciero» створений у 

формі сонету (4+4+3+3), яка визначила форму всього мадригалу, де перший 

розділ мадригалу містить 8 рядків сонету – два катрени (тт. 1–151), а другий 

розділ – 6 рядків – два терцети сонету (тт. 152–246). Однак, відзначимо, що 

кожний розділ має внутрішній розподіл, що також зумовлений структурою 

поетичного тексту і представлений за наступною схемою: дві частини першого 

розділу ґрунтуються на першій (тт. 1–89) та другій строфах (тт. 90–151), дві 

частини другого розділу – на третій (тт. 152–202) та четвертій строфах (тт. 203–

246) сонету. У поетичному тексті мадригалу є два персонажі – Амур та Марс, що 

протистоять один одному та уособлюють любовну та войовничу сфери. 

Втілення афектів слів «sospirati» (жадані, зітхаючі), «di Marte» (Марс – бог 

війни), «incontri» (зіткнення, зустрічі), «bombeggiar» (підривати), «gran» 

(величний) є проявом першого принципу об’єднання слова та музики. 

Для слова «sospirati» характерні паузи, що поділяють його на частини sospi-

ra-ti
80

 (тт. 48–50 canto, тт. 50–54 tenore, тт. 56–58 quinto). Композитор, для 

музичного прочитання слова застосовує музично-риторичну фігуру suspiratio, 

яку характеризує саме використання пауз для втілення афекту зітхання (приклад 

див. додаток Б, №1). Слово «di Marte» протилежне за образним змістом 
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 Така музична трактовка слова являє певну складність у виконанні. В умовах такого поділу 

композитором на склади виконавцю необхідно «пронести» емоційний стан крізь паузи, не 

втративши жодного нюансу. 
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попередньому «sospirati» та втілює експресію войовничості, що природно 

закладена у «di Marte» (тт. 90–151). Активна та рішуча енергія слова втілюється 

ритмічною складовою – імітування барабанного дробу, затакт, що з’являється у 

зв’язку з прийменником «di», втілюють афект рішучості та відваги (приклад див. 

додаток Б, №2). 

Для втілення афекту слова «incontri» К. Монтеверді використовує 

риторичну фігуру epizeuxsis, для якої характерне повторення слова без перерви, 

саме задля надання йому вагомого значення. Прийом чергування пар голосів 

(тт. 102–103 – canto і quinto, 105–106 tenore та basso, 107–108 canto і quinto, 109–

110 tenore і tenore II, 110–111 quinto і alto, 113–114 tenore і tenore II), що 

утворюють безперервну послідовність та рухаються назустріч один одному, 

повторюється вісім (!) разів та навіть візуально у партитурі «змальовує» стан 

зіткнення (див. додаток Б, №3). 

На слові «bombeggiar» всі голоси лунають одночасно (тт. 129–130, 141–142), 

що ущільнює звучання. Композитор поєднує способи втілення двох 

вищезазначених слів у слові «bombeggiar», яке, подібно до стрімкого та 

швидкого «incontri», прочитане пасажами з однією ритмічною моделлю та 

постійною зміною власного напрямку (висхідний і низхідний). Тут композитор 

використовує фігуру tirata (дослівний переклад – «постріл») для якої 

характерний гамоподібний діатонічний рух мелодії, що відбувається, як правило, 

у швидкому темпі (див. додаток Б, №4). А власне в ритмічній моделі ми 

знаходимо схожість зі словом «di Marte». 

Слово «gran» є частиною фрази «oh gran Fernando» (О, величний 

Фердинанд) та звеличує зазначене ім’я (тт. 174–177). У музичному втіленні 

схвильовано-піднесений вигук слова «gran» проявляє музично-риторичну фігуру 

exclamatio, яка утворює кульмінацію мадригалу (див. додаток Б, №5). 

Підкреслимо, що весь розділ, який оспівує велич Фердинанда (тт. 152–202), 

К. Монтеверді доручив сольній партії basso
81

 та інструментальному супроводу. 

                                           
81

 Партія basso ніби уособлює голос людини, який підносить свою благословенну пісню 

величному Фердинанду. 
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Музичне прочитання фрази «quand‟unisce due alme un sol pensiero» (коли 

з’єднуються дві душі в єдиній думці) стає виявленням другого принципу 

втілення афекту, народженого цілим рядком поетичного тексту. 

Отже, фраза «quand‟unisce due alme un sol pensiero» (коли з’єднуються дві 

душі в єдиній думці) розташована на перетині двох частин першого розділу 

(тт. 78–89). Характерною особливістю її музичного втілення є уповільнений рух, 

де партії canto, quinto, tenore поступово з’єднуються в один звук «d», що 

підкреслює саме поєднання двох душ (див. додаток Б, №6). 

Експресія рядків «e bombeggiar le faci» (підривати зірки) та «fo nel mio canto 

bellicoso e fiero» (у моїй пісні войовничій та гордій) проявляє дію третього 

принципу об’єднання поетичного та музичного рядів (тт. 136–138). Музичне 

втілення емоційного стану двох поетичних рядків здійснюється одночасно у 

партіях: canto і quintо – озвучують фразу «e bombeggiar le faci»; tenore II і bassо – 

«fo nel mio canto bellicoso e fiero»; altо – «fo nel mio canto bellicoso e fiero» і tenorе 

– «e bombeggiar le faci». Головним засобом посилення афекту тут виступає 

одночасне звучання різних поетичних текстів у партіях altо і tenorе. 

Афект рішучості, що сконцентрований у фразі «fo nel mio canto bellicoso e 

fiero», втілюється рухом на одному звуці (altо – e, tenore II – c, basso – c) з 

поступовим дробленням тривалостей, що може асоціюватись з войовничим 

барабанним дробом. А ось вибухи фрази «e bombeggiar le faci» К. Монтеверді 

прочитує за допомогою стрибків на широкі інтервали (кварти, квінти), які 

заповнюються стрімким висхідними пасажами, підкреслюючи силу руйнування. 

Таке експресивне поєднання поетичних рядків затверджує войовничу сферу в 

мадригалі. 

Мадригал «Hor che‟l ciel e la terra»
82

 (Час, коли небо і земля) створений на 

поетичний текст 164 сонету Ф. Петрарки з його збірки сонетів та канцон 

«Canzoniere» («Книга пісень»)
83

. 
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 A 6 voci con doi violini (для шести голосів з двома скрипками) 
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Текст Ф. Петрарки – це сонет з класичним строфічним малюнком, що 

побудований з чотирнадцяти одиннадцятискладових рядків, згрупованих у два 

катрени та два терцети. Сонет поділений на дві частини, що зумовлено двома 

типами оповідання: описовим та насиченим філософськими міркуваннями 

(переклад див. додаток А, №9). 

У першій строфі відбувається опис природи, що перебуває у спокої та тиші. 

Друга строфа презентує героя, який характеризує власний стан фразами «veglio, 

penso, ardo, piango» (дивлюсь, думаю, палаю, плачу) та «guerra e „l mio stato» 

(війна – ось мій стан). Перший катрен містить контрастні зіставлення слів 

«війна» та «спокій», а також оксюморон «dolce pena» – «солодке покарання». 

Третя строфа також має внутрішні контрасти: «risana» (вилікувати) а «punge» 

(вбити). Контрасти четвертої строфи виражені словами «moro» (вмираю) та 

«nasco» (народжуюсь). 

Музичне втілення поетичного тексту вбирає в себе структурні особливості 

поетичного тексту. К. Монтеверді розділяє мадригал також на дві частини (prima 

parte та seconda parte): перша – «Hor che‟l ciel e la terrа», друга – «Cosi sold‟una 

chiara fonte viva». 

Особливості втілення втілення афектів слів «veglio» (дивлюсь), «penso» 

(думаю), «ardo» (палаю) та «piango» (плачу) є проявом першого принципу 

об’єднання музичного та поетичного рядів. 

У висхідному русі акордів (тт. 24–29 одночасно у партіях quinto, alto, tenore 

I, tenore II), що утворюється з втілення цих слів, кожне слово має функцію 

«сходинки» та відокремлене один від одного паузою (приклад див. 

додаток Б, №7). У тт. 31, 33, 35, 37, зазначені слова знов проходять подібним 

рухом, однак паузи між ними стають більшими. З кожним акордом 

загострюються емоційна складова слів: від статики погляду veglio до 

кульмінаційного експресивного ardo. Жалісний плач piango втілений спочатку 
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 Детальний аналіз мадригалу представлений у нашій статті «Мадригал К. Монтеверди “Hor 

che’l ciel e la terra” (“Час, когда небо и земля”): особенности воплощения поэтического текста» 

[127]. 
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ламентозною низхідною секундою (a-gis у партії canto) у тт. 40–41, а у тт. 42–44 

партії canto, quinto, alto, tenore I виконують розспів в межах секунди-терції (h-a-

h, g-a-fis, e-dis, c-h), що дуже відрізняється від енергійного висхідного «ardo» 

(т. 37). Таким чином, К. Монтеверді в одній ланці окремих слів втілює 

контрастні афекти: від палання до печалі. 

Втілення поетичного рядка «Cosi sol d‟una chiara fonte viva move „l dolce et е 

l‟amaro ond‟io mi pasco» (Так повелося, що тільки з ясного і живого джерела 

виходить солодка гіркота, яку я п’ю) стає проявом другого принципу 

об’єднання музичного та поетичного текстів (тт. 104–114). Для передачі стану 

героя під час «пиття солодкої гіркоти» композитор використовує висхідні 

хроматичні в’язкі півтони в усіх партіях, що вступають один за одним, які немов 

зображують це дію, показуючи, як герой приймає напій (див. додаток Б, №8). 

Ми виявили, що К. Монтеверді не завжди слідує образно-емоційному змісту 

поетичного тексту. Це проявляється у невідповідності характеру поетичного 

тексту і його музичного прочитання. Ф. Петрарка пише: «Mille volte il di moro et 

mille nasco» (Тисячу разів я вмираю і тисячу відроджуюсь). Перша частина 

рядка проходить в енергійному гамоподібному низхідному русі імітаційно у 

кожній партії, однак, саме на перетині прийменника di та слова moro попередній 

рух змінюється висхідним стрибком на кварту (g-c у партії quinto), що гостро 

підкреслює слово moro. Таким прийомом втілення слова композитор звеличив 

образ смерті (тт. 131–135). 

Друга частина поетичного рядка «et mille nasco» (і тисячу відроджуюсь) 

має повністю протилежне втілення. Початок фрази – висхідний гамоподібний 

рух, однак слово nasco поділено на дві частини низхідним стрибком на квінту: 

склад na – вершина, склад sco – стрибок (тт. 136–137). У тактах 137–138 в 

партіях alto та tenore I відбувається поєднання музичного втілення першої 

частини поетичного рядка з текстом другої частини поетичного рядка. Таким 

чином, афект відродження, відчуття нового життя має музичне прочитання 

образу смерті. 
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Одночасне звучання двох слів «piango» (плачу) і «pena» (покарання) стають 

основою третього принципу. Ці слова, які втілюють афект страждання, 

складають єдину вертикаль: у партіях tenore I, tenore IІ та basso проходить слово 

«pena», а у всіх інших – слово «piango» (тт. 40–41). Шляхом возз’єднання в часі 

двох слів з єдиним афектом композитор максимально підсилює сприйняття 

емоційного стану героя (див. додаток Б, №9). 

Мадригал «Gira il nemico insidioso Amore»
84

 (Оточив ворог підступний, 

Любов), який складається з шести частин, створено на текст канцонети (з шести 

строф) Джуліо Строцци, в сюжеті якої основні події – це протистояння героя 

ворожій силі
85

 (переклад див. додаток А, №10). 

Поетичний текст мадригалу насичений метафорами, що виступають як міст 

між раціональним і емоційним мисленням. Раціональне мислення уособлює 

герой, емоційне – Любов (як персонаж). Напади Любові передаються афектом 

імперативності, відображення ворожих атак героєм – поривами рішучості, 

емоція покори відображає поневолення серця. 

Слово «il nemico» (ворог) відноситься до персонажу, який в канцонеті 

Дж. Строцци уособлює смертельну небезпеку, а саме – до Любові. Вона 

представлена суворим супротивником, який нищить своїх полонених, тираном, 

від якого необхідно оборонятися силою або ж рятуватися втечею. Ймовірно, 

Дж. Строцци тонко зашифрував у цьому персонажі почуття кохання, руйнівна 

сила якого полягає в поневоленні серця. 

Ми визначили, що перша, третя та четверта строфи мають об’єднуючу 

ланку – це заклична фраза «Su presto» (Дій скоріш). У поетичному тексті ця 

фраза концентрує увагу героя на наближення ворога, а в музичному – відіграє 

значну роль у формотворенні створенні мадригалу. 

                                           
84

 Tre voci alto, tenore e basso (три голоси альт, тенор та бас). 
85

 Детальний аналіз мадригалу представлений у нашій статті «О воплощении поэтического 

слова в мадригале К. Монтеверди “Gira il nemico insidioso Amore” (“Окружил враг коварный, 

Любовь”)» [128]. 
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Втілення афектів слів «la rocca» (фортеця)
86

 та «armi» (зброя)
87

 у першій 

частині є виявом першого принципу синтезу поетичного та музичного тексів у 

мадригалі. 

Музичне втілення «фортеці» героя утворюється завдяки імітаційному 

звучанню трьох нот (рух у межах секунди-терції – a-c-h у партії basso, h-c-h у 

партії alto, e-f-e у партії tenore –див. додаток Б, №10) з рівними тривалостями у 

всіх голосах, що уособлює стійкість, надійність самої фортеці (тт. 8–11). 

Втілення образу зброї («armi»), що викликає афект небезпеки, відбувається 

методом численного повтору слова (15 разів) з характерною 

ритмоформулою
88(тт. 18–27). Отже, акцентується перший наголошений склад 

«ar-mi» (див. додаток Б, №11) та з’являється образ чіткого невблаганного 

поступу, а стверджувальний ритм слова, що звучить імітаційно у всіх голосах по 

звуках висхідного тризвуку C-dur, створює афект імперативного наступу. 

У другій частині мадригалу втілення афекту фрази «butta la sella!» (сідлайте 

коней!) стає прикладом другого принципу взаємодії слова та музики. Емоцію 

заклику К. Монтеверді втілює низхідним рухом по стійким звукам G-dur у 

виконанні всіх партій одночасно (див. додаток Б, №12). Ця фраза в такому 

музичному прочитанні проходить 4 рази (тт. 10–15). 

Відзначимо, що у мадригалі «Gira il nemico insidioso Amore» саме поєднання 

першого та другого принципів взаємодії поетичного та музичного текстів 

стають проявом третього, коли кожне слово цілого рядка поетичного тексту має 

окреме прочитання: «Grida: “Foco, amazza”» (Кричить: «Вогонь, вбиває»). 

Слово «foco» повністю заповнює музичний простір тактів 19–22, 25–26 та 33–35, 

а слово «amazza» – тактів 23–25, 27–30, 35–37. Спільною рисою втілення є метод 

повтору, що широко застосовується у мадригалі. Серед індивідуальних 

                                           
86

 Фортеця – це власний внутрішній світ героя, який він охороняє від згубного впливу 

любовних почуттів. 
87

 Зброєю може бути стан ейфорії, що затуманює розум хороброго і войовничого героя. 
88

  та .. 
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особливостей – ритмічна організація: для «foco»характерний пунктирний ритм
89

, 

а для «amazza» – рівні тривалості
90

 (див. додаток Б, №13). 

Інтонація вигуку слова «Grida» – e-g (тт. 31–32) слугує «зупинкою» у потоці 

музичного прочитання поетичної фрази «foco, amazza». Вона («зупинка») втілена 

особливою ритмічною та метричною організацією: дводольний метр змінюється 

на тридольний, а ефект уповільнення викликають крупні тривалості, що 

поділяють слово на два склади, де перший – лунає довше «gri-da». 

Мадригал «Se vittorie si belle»
91

 (Якщо перемогу прекрасну) створений на 

поетичний текст Фульвіо Тесті, в якому поет розповідає про нагороду, яка чекає 

героя в кінці жорстокого бою – про прекрасну перемогу (переклад див. додаток 

А, №11). Прагнення знайти славу поглинає героя, його метою є перемога будь-

якою ціною, тож кожний рядок тексту транслює стан активізації бойового духу. 

Відкриває і завершує текст мадригалу слово «vittorie» (перемога), що стверджує 

у вірші ідеал перемоги. 

Втілення емоцій слів «vittorie» (перемога), «le guerre» (війни) та «pugna» 

(бийся) проявляє перший принцип поєднання музичного та вербального 

текстів. 

Початок мадригалу композитор доручає партії tenore I соло, що втілює 

афект рішучості поетичного рядка «se vittorie sі belle». К. Монтеверді 

виокремлює слово «vittorie» та повторює його чотири рази, де у тактах 3–5 два 

рази слово рухається по звуках низхідного тризвуку G-dur, підкреслюючи 

наголошений склад vit-to-rie стрибком на терцію. 

Афект рішучості і войовничості продовжує втілювати слово «le guerre» 

(війни) в 11 такті, яке композитор підкреслює висхідним мелодичним рухом до 

першої вершини мадригалу – ноти «e». Характерна довга тривалість акцентує 

склад «guer». 
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90
 . 

91
 A doi tenori e basso continuo (для двох тенорів і basso continuo). 
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Слово «pugna» (бийся) втілює експресію беззаперечного наказу (тт. 58–60). 

Віртуозний мотив з п’яти нот – (музично-риторична фігура tirata) виникає 

завдяки розспіву голосного звуку першого складу: pu-u-u-u-gna (див. додаток Б, 

№14). Повторення цього слова (два рази у tenore I – т. 58, два рази у tenore II – 

т. 59) утворює секвенцію, а дрібні тривалості
92

, які пришвидшують рух, посилює 

емоційну напругу. Роль цієї ритмоформули в мадригалі велика. Вона стає 

лейтмотивом бою – «pugna», який ще зустрічається в тактах 70–72, 81–83. 

Підкреслимо, що інструментальний супровід (тт. 58–59) складається з 

квартових висхідних стрибків, що утворюють ряд відхилень: C-dur, D-dur, e-

moll. Ідентичний рух секвенції має парія tenore I (т. 60). Отже, виникає взаємодія 

і певна гра між вокальною та інструментальною партіями, де остання набуває 

значення не просто супроводу, як гармонічної підтримки, а активного учасника в 

розвитку музичного руху. 

Втілення поетичного рядка «E non temer degl'amorosi strali» (і не бійся 

люблячих стріл) виявляє другий принцип. К. Монтеверді акцентує увагу на 

фразі «E non temer» (і не бійся) та проводить її три рази поспіль (тт. 48–57), 

застосовуючи три різні способи втілення (див. додаток Б, №15): перший – у 

партії tenore I фраза звучить на одному звуці «e» де на останньому складі 

відбувається зупинка «e non temer» (тт. 48–49); другий – збільшується кількість 

голосів (tenore I і tenore II) все з тим же наголосом (тт. 50–51); третій – у партії 

tenore I, фраза є частиною цілого рядка поетичного тексту і її мелодійного 

втілення (тт. 52–56). 

Одночасне втілення поетичних рядків «se vittorie sі belle» (якщо перемогу 

прекрасну) і «fatti guerrier» (ставай войовничим) стає проявом третього 

принципу. Між партіями, у яких відбувається втілення (тт. 21–25), присутній 

значний контраст. У партії tenore I методом укрупнення тривалостей композитор 

досягає повільного руху фрази «fatti guerrier», що значно підкреслює її вагомість 

і створює інтонацію наказу – «ставай войовничим». У партії tenore II втілення 
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поетичного рядка «se vittorie sі belle» ідентично першим тактам мадригалу (тт. 1–

9): рух мелодії відбувається по звуках тризвуку G-dur, скандуючи кожен склад, 

чим сприяє передачі рішучого і енергійного стану – перемоги. Відзначимо, що 

інтонацією наказу і рішучості К. Монтеверді підсилює афект войовничості, 

прагнення героя до перемоги, характерне для мадригалу. 

Мадригал «Armato il cor d‟adamantina fede»
93

 (Озброєне серце твердою 

вірою) створений на текст поетичного мадригалу італійського поета, одного з 

перших лібретистів флорентійської опери Оттавіо Рінуччині (1562–1646). У 

мадригалі герой розповідає про свою готовність битися і насолодитися смаком 

перемоги
94

 (переклад див. додаток А, №12). 

Мадригал має складну структуру, яку ми поділяємо на три розділи з 

завершенням: перший – тт. 1–25; другий – тт. 26–44; третій – тт. 45–76. Кожен з 

цих розділів має індивідуальне наповнення: поетичне, інтонаційне, темпово-

ритмічне, звуковисотне. 

Музика першого розділу втілює образ героя і характеризує його емоційний 

стан («озброєне серце твердою вірою»). У другому розділі представлені дії 

героя, його рішучі наміри боротися («буду протистояти небу і долі, воюватиму зі 

смертю»). У третьому розділі герой оповідає про фатальність програшу («якщо 

перемогу не одержу я – життя не солодке»). 

Втілення афектів слів «a militar»
95

 (до війни), «pugnerò» (воюватиму) 

виявляє перший принцип поєднання вербального та музичного текстів, які 

втілюють афект рішучості, імперативного наступу, боротьби. Експресію «a 

militar», у тактах 8–11, композитор прочитує методом чотириразового повтору, 

де три повтори (тт. 8–9, т. 11) засновані на енергійному низхідному русі по 

звуках тризвуку G-dur. У 10 такті К. Монтеверді створює для слова «a militar» 

широку мелодичну фігурацію, що озвучує склад «tar» (див. додаток Б, №16). В 
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 A doi tenori (для двох тенорів). 
94

 Що немов продовжує сюжет мадригалу «Se vittorie si belle». 
95 В інтонаційному і смисловому значенні слово «a militar» вельми схоже зі словом «guerrier» 

в мадригалі «Se vittorie». 
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основі цієї фігурації – низхідний стрибок на квінту (g-d) і дві висхідні 

секвенційні ланки. 

Початок другого розділу (тт. 26–44) характеризується більшою ритмічною 

активністю. Афект боротьби слова «pugnerò» (воюватиму), композитор втілює 

низхідним мотивом з трьох нот з гострим ритмом
96

. Як і слово «a militar», 

композитор акцентує «pugnerò» багаторазовим повтором: п’ять разів у вигляді 

висхідної секвенції (тт. 28–29, 34–37, 41–43). 

Важливо підкреслити, що К. Монтеверді втілює слово, використовуючи 

його природний ритм. В італійському «pugnerò» наголос падає на останній 

склад, що в музичному тексті композитор відображає найбільшою тривалістю з 

трьох. Визначений ритмічний малюнок стає основним в даному розділі. 

Музичне прочитання фрази «armato il cor» (озброєне серце) та «vita non 

chеro» (життя не солодке) стає проявом другого принципу. Мелодія партії 

tenore I на словах «armato il cor» (тт. 1–6) спрямована вгору, що викликає алюзію 

на мадригал «Se vittorie si belle». Обидва мадригали починаються інтервалом 

висхідної кварти (d-g). Вертикаль голосів 1–4 тактів утворює призивний, 

рішучий квартсекстаккорд, що відповідає образу готового до бою «озброєного 

серця». 

Статична мелодія тактів 5–6, що складається з восьми нот «h», втілює фразу 

«armato il cor d‟adamantina». У поетичному тексті автор оповідає про те, що 

серце озброєне «твердістю»
97

, а композитор підкреслює цей стан статичною 

мелодичною лінією, як символом стійкості сили та віри серця. 

У 63 такті (де проходить рядок «se vittoria non ho, vita non chero» – якщо 

перемогу не одержу, життя не солодке) висхідний октавний стрибок на слові 

«життя» утворює вершину фрази «vita non chero», після якої «non chero» 

поступово рухається вниз. Не випадково саме слово «життя» супроводжується 

октавним сплеском енергії – цим прийомом К. Монтеверді немов ставить життя 
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 .  . 
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 Слово «adamantinа» з італійської перекладається ще як «алмазний» і вживається часто у 

вираженні «твердий наче алмаз». 
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на чолі всього, що відбувається навколо героя. А вже після вищої точки, 

низхідний рух слова «не солодке», яке транслює афект відчаю – являє крах 

надій, якщо перемога не буде досягнута. 

Афекти двох поетичних рядків «contrasterò col Ciel e con la sorte» 

(протистоятиму небу і долі) і «pugnerò con la morte» (воюватиму зі смертю) 

стають основою для виявлення третього принципу взаємодії музичного та 

поетичного текстів. 

Фраза «contrasterò col Ciel» звучить о зі словом «pugnerò» одночасно в двох 

голосах (тт. 33–37). Призивна інтонація висхідної кварти (fis-h), яка підкреслює 

наголошений склад «contrasterò», транслює енергетику слова, відчуття 

протистояння. Експресія слова «pugnerò», втілення якої ми визначили у першому 

принципі, доповнює афект протистояння та підсилює сприйняття образу 

майбутньої битви. 

Мадригал «Ogni amante e guerrier» (Кожен коханець – воїн) написаний на 

текст Оттавіо Рінуччині, що, за визначенням самого поета, є перекладом поеми 

Овідія. Сюжет поетичного тексту демонструє, що закохані та солдати часом не 

відрізняються один від одного (переклад див. додаток А, №13). Овідій, ймовірно, 

був першим поетом, який виклав цю ідею у поетичній формі [288]. 

Мадригал складається з чотирьох частин. Перша частина – «Ogni amante è 

guerrier, nel suo gran regno»
98

, друга частина – «Io che nell‟ozio nacqui e d‟ozio 

vissi»
99

, третя частина – «Ma per qual ampio Egeo spieghi le vele»
100

, четверта 

частина – «Riedi, ch‟al nostro ardor, ch‟al nostro canto»
101

. 

Втілення емоцій слів «vibrar» (метати), «torrenti» (струмок), «fiume» (річка), 

«piogge» (дощ), «l‟onde» (хвилі) у першій частині мадригалу стає проявом 

першого принципу роботи композитора з поетичним текстом. Підкреслимо, що 

всі виокремленні нами слова мають в основі рух, адже вони не існують поза його 

законів. 
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 A doi tenori (для двух тенорів). 
99

 Basso solo (бас соло). 
100

 Tenore solo (тенор соло). 
101

 A 3. Doi Tenori e Basso (три голоси. Два тенори і бас). 
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Втілення афекту стрімкості «vibrar» (тт. 32–33) відбувається у декілька 

етапів (див. додаток Б, №17): склад vib – низхідний стрибок на квінту («a–d»), 

склад rar – музично-риторична фігура tirata (двома висхідними гамами у межах 

октави, де перша проведення – гама від ноти «d», друге проведення – гама від 

«g»). Рух струмка – «torrenti» (тт. 84–85) втілює низхідний хвилеподібний пасаж 

організований шістнадцятими тривалостями, а течію річки «fiume» (тт. 86–87) – 

подібний до попереднього пасаж, однак ритмічне втілення змінюється на 

короткий пунктир. Музичне прочитання слова «piogge» (тт. 88–89) має схожу 

структуру зі словом струмок, однак пасаж більш тривалий. Слово «l‟onde» 

(тт. 95–96) композитор прочитує характерними мелодичними «сплесками», що 

переходять з партії tenore I до партії tenore II та взаємодіють (див. додаток Б, 

№18). Перший склад слова on розспівується низхідною поступеневою 

мелодичною фігурацією, а склад de композитор фіксує довшою тривалістю
102

. 

Отже, К. Монтеверді, у втіленні стану руху природних явищ використовує 

колористичні стрімкі мелодичні фігурації, що викликають афект бадьорості та 

збудженості. 

Втілення поетичної фрази «o gran Fernando Ernesto»
103

(о, величний 

Фердинанд Ернесто) другої частини мадригалу, яка повністю доручена партії 

basso solo, стає проявом другого принципу. Відзначимо, що у мадригалі «Altri 

canti d‟Amor tenero arciero» також оспівувався образ Фердинанда партією basso 

solo. Підкреслимо той факт, що втілення афекту піднесеності, урочистості фрази 

«oh gran Fernando» мадригалу «Altri canti d‟Amor tenero arciero» та «o gran 

Fernando Ernesto» даного мадригалу (тт. 165–166) втілені ідентично (див. 

додаток Б, №19): висхідний рух по звуках тризвуку G-dur, де вершина є 

найвищою нотою мадригалу другої частини (d першої октави). Однак у другому 

випадку композитор використовує більш загострений ритм (короткий пунктир), 

що акцентує експресію величання імператора. 
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 Перший склад втілено шістнадцятими тривалостями, другий – вісімкою. 
103

 В оригіналі тексту О. Рінуччині відсутня постать Фердінандо Ернесто – імператора 

Римської імперії. К. Монтеверді вшановує ім’я свого покровителя, якому присвячена Восьма 

книга. Поет звеличує Генріха IV. 
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Музичне прочитання поетичного рядку «ogni amante è guerrier» (кожен 

коханець є воїном) виявляє третій принцип роботи композитора з поетичним 

текстом. Партія tenore IІ втілює першу частину фрази – «ogni amante» одночасно 

з партією tenore I, в якій озвучується друга частина фрази – «è guerrier». Таке 

поєднання виникло в контексті імітаційного руху, однак враховуючи, що майже 

вся частина мадригалу побудована на імітаціях, подібна взаємодія стає 

особливою Адже вертикаль поетичної фрази перевтілилась у «поетичну 

горизонталь», яка сприяє злиттю образів коханця та воїна в єдине ціле. 

Мадригал «Ardo, avvampo, mi struggo, ardo, accorrete»
104

 (Палаю, спалахую, 

розчиняюсь, палаю, скоріш) на текст невідомого автора, втілює заклики героя 

про порятунок палаючого серця від нападів Любові (переклад див. 

додаток А, №14). Афект паніки превалює у поетичному тексті. 

Музичне прочитання слів першого поетичного рядка «ardo» (палаю), 

«avvampo» (спалахую), «acqua» (вода) є проявом першого принципу об’єднання 

музичного та поетичного текстів. 

Розпочинають мадригал слова «ardo» «avvampo», що та транслюють афект 

гострого болю, агонії. Вони розташовані поруч як в поетичному тексті так і в 

музичній композиції. У тактах 1–4 партії tenore I та tenore II скандують слово 

«ardo» чотири рази, акцентуючи перший склад (див. додаток Б, №20). Втілення 

слова «avvampo» (тт. 5–10) посилює афект більш рухливою мелодичною лінією у 

хвилеподібному (висхідно-низхідному) вигляді по звуках тризвуку G-dur. Однак 

для підсилення афекту слів, К. Монтеверді в тактах 11–16 знов повертається до 

слова «ardo» та додає ще пару голосів: canto та quinto, що ущільнює звучання, 

робить його потужнішим. Слово «acqua» втілено наполегливим, дещо 

настирливим статичним мотивом з двох нот «g», що повторюється три рази у 

кожному такті (тт. 48–52). Таке прочитання створює ефект відчайдушного 

благання – «води!!!», яка вже не є зображенням природного явища (як у 

попередньому мадригалі), а представлена як інструмент гасіння пожежі, зброя 
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 A 8, con doi violini (Для восьми голосів та двох скрипок). 
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для захисту власного серця від ворожих нападів (див. додаток Б, №21). Таке 

музичне прочитання слова яскраво представляє стиль concitato. 

Проявом другого принципу є втілення фраз «al ladro al tradimento, al foco» 

(грабують, зраджують, пожежа, палаємо) та «scale, accette, martelli» (візьміть 

сходи, сокири, молотки). 

Для прочитання панічного афекту поетичного тексту «al ladro al tradimento, 

al foco» вперше у мадригалі (з 27 такту) задіяні всі вісім (!) партій (див. додаток 

Б, №22). Втілення тексту відбувається імітаційним проведенням мелодії, що 

заснована на русі по звуках гами G-dur (тт. 27–37). Панічний стан активує у 

героя бажання знайти порятунку, що проявляється у наступному поетичному 

рядку в якому він шукає знаряддя для спасіння: «scale, accette, martelli» (тт. 38–

47). У прочитанні композитором даного тексту, емоційну атмосферу нагнітають 

висхідні та низхідні стрибки на квінти та октави (які не застосовувалися у 

мадригалі на початку) організовані у статичному ритмі. 

Одночасне втілення фрагментів поетичних рядків «per sì beato ardore» (таке 

благословенне палання) та «lascia ch‟el cor s‟incenerisca» (залиш своє серце 

згоріти до тла) проявляє третій принцип. У партії quinto (тт. 116–117) звучить 

поетична фраза «per sì beato ardore», де слово beato (благословенне) підкреслено 

квартовим стрибком (a-d), після якого низхідний поступеневий рух втілює 

«палання». Паралельно композитор прочитує фразу «lascia ch‟el cor s‟incenerisca 

e taci» у партіях canto, alto I та tenore I, в яких суто низхідний рух (без стрибків) 

втілює зневірення у силах героя та – «залиш своє серце згоріти до тла» (див. 

додаток Б, №23). 

Мадригал «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda» (Битва Танкреда і 

Клорінди) створено на текст уривку з поеми «Звільнений Єрусалим» Т. Тассо 

(вірші з 52 по 68 ХІІ пісні). Сюжет відображає битви християнського воїна 

Танкреда з мусульманським воїном – Клоріндой
105

 (переклад див. додаток А, 
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 Дочка християнської королеви Ефіопії. Її кинула мати, яка боялася, що біла шкіра Клорінди 

може викликати сумніви в її батьківстві. Клорінду довірили слузі-мусульманину Арсете під 
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№15). У поемі Т. Тассо ці два герої зустрілися раніше і Танкред закохався у 

Клорінду. Однак, під час зіткнення обличчя Клорінди було закрито захисним 

шоломом і Танкред, не усвідомлюючи хто є його супротивником, вбиває її. 

Тільки після того, як меч Танкреда смертельно вразив Клорінду, герой дізнався, 

що власноруч позбавив життя свою кохану. На відміну від попередніх 

мадригалів Книги, у цьому мадригалі образ смерті постає у реальному вигляді, 

що проявляється фізичною загибеллю Клорінди, в той час як герої інших 

мадригалів «помирали» від солодких мук кохання метафорично. 

Організація мадригалу відрізняється від усіх проаналізованих вище 

мадригалів К. Монтеверді. «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda» – це 

справжня драматична сцена, що має наступну послідовність введення 

персонажів до партитури: соло оповідача (тт. 1–17)
106

, інструментальний 

фрагмент, що зображує рух коней (тт. 18–25), соло оповідача (тт. 26–37), тріо – 

Танкред, Клорінда, оповідач (тт. 38–48), соло оповідача (тт. 48–72), sinfonia 

(тт. 73–87), соло оповідача (тт. 88–262), соло Танкреда (тт. 263–283), соло 

Клорінди (тт. 285–291), соло Танкреда (тт. 294–298), соло оповідача (тт. 300–

364), соло Клорінди (тт. 365–383), соло оповідача (тт. 384–445). 

Важливо підкреслити, що у цьому мадригалі зростає значення 

інструментальних партій, які стали рівноправними «втілювачами» афектів разом 

з вокальними партіями. Музичне прочитання магістральних афектів мадригалу – 

войовничості, гніву, боротьби – постає неможливим поза інструментальним 

контекстом. Отже, аналізуючи втілення афектів поетичного тексту за трьома 

запропонованими принципами, ми звертаємо увагу на basso continuo. 

Втілення слів «l‟alta» (високих), «non schivar» (не ухилятися), «non parar» 

(не захищатися) виявляє перший принцип об’єднання музичного та поетичного 

текстів. Висоту «l‟alta» (т. 130–131) К. Монтеверді підкреслює висхідним 

гамоподібним рухом, риторичною фігурою tirata, що має широкий діапазон 

                                                                                                                                              
обітницю, що він її похрестить. Однак він не виконав присягу і виростив Клорінду 

мусульманкою. 
106

 З інструментальним супроводом (due violino e viola da brazzo e basso continuo). 
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(ундецима) та стрімкий рух завдяки шістнадцятим тривалостями (див. додаток Б, 

№24). Слово «non schivar» (т. 134) та «non parar» (т. 135), що мають характер 

настанови, наказу в музичному тексті втілені з протилежним емоційним 

забарвленням (див. додаток Б, №25). Лише три ноти для слова, де кожна з них 

закріплена за одним складом: non-schi-var, non-pa-rar (g-f-g). Обидва слова 

обрамлені паузами (що додають виразного мовчання вокальній партії), під час 

яких у basso continuo ніби відлунням відбивався ритмічний малюнок партії 

оповідача
107

. Таке прочитання надало слову афект врівноваженості, який 

допомагає під час битви прийняти вивірене рішення. 

Музичне прочитання поетичного рядка «quai due tori gelosi e d‟ira ardenti» 

(цих двох биків ревнощами і гнівом палаючих) проявляє другий принцип (див. 

додаток Б, №26). Текст у партії оповідача (тт. 69–72) втілено висхідною 

мелодією по звуках тризвуку G-dur, де не найвищій ноті («d») оспівується слово 

«gelosi» – ревнощі (т. 69). Досягши експресії цього слова, подальший афект гніву 

втілено за допомогою інструментальної партії, в який домінує схвильований рух 

шістнадцятими тривалостями на одній ноті («h») (тт. 70–71). 

К. Монтеверді розподілив текстове навантаження рівномірно між партіями, 

де кожна втілює власний фрагмент поетичного тексту і жодна вокальна партія не 

звучить одночасно з іншою. К. Монтеверді поставив на високий рівень партію 

кожного персонажу мадригалу (Оповідача, Танкреда і Клорінду). Навіть у 

дуетних фрагментах між Танкредом та Клоріндою (тт. 40–48, 262–298) партії 

мають самостійне завершене втілення, не перетинаючись у звучанні. Такий 

спосіб роботи композитора з поетичним текстом дозволяє нам дещо розширити 

третій принцип, проявом якого зазначимо втілення афекту поетичного тексту 

крізь поєднання вокального та інструментального начал. 

Агресивна енергія афекту гніву рядків поетичного тексту «L‟onta irrita lo 

sdegno a la vendetta (ганьба дратує гнів і помста), e la vendetta poi l‟onta rinova: (і 

помста потім ганьбу відроджує:), onde sempre al ferir, sempre a la fretta (при 
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цьому завжди до рани, завжди до поспіху), stimol novo s‟aggiunge e piaga nova 

(спонукання нове додано і рана нова), d‟or in or più si mesce e più ristretta (З 

цього моменту стає все більш заплутаним), si fa la pugna, e spada oprar non giova 

(зроблена битва, і меч не допомагає)» мають потужне інструментальне 

підсилення (тт. 164–175), утворюючи своєрідний діалог із ним. Спершу слово 

має оповідач, який стрімко скандує текст у статичному ритмі та на одній ноті (g). 

Одразу у наступному такті інструментальна партія (дві скрипки, віола да браццо 

та basso continuo) інтенсивно та енергійно повторює ритмічну організацію 

попередньої фрази (шістнадцятими тривалостями). Зі 169 до 174 такту 

інструментальна партія постійно дублює вокальну. Такий спосіб музичного 

прочитання поетичного тексту К. Монтеверді використовує втіленні поетичного 

тексту, який на думку композитора потребує максимальної передачі 

войовничого стану, сцени битви, кровавої сутички між воїнами (тт. 199–202, 

229–301, 308–315). Саме цей музичний прийом стає основою збудженого стилю, 

про створення якого композитор зазначав у передмові до Восьмої книги. 

Мадригал «Introduzione al ballo: Volgendo il ciel per l‟immortal sentiero»
108

 

(«Вступ до балету: Звернення неба до безсмертного шляху») на текст 

О. Рінуччині є вступним розділом до балету К. Монтеверді «Ballo delle Ingrate» 

(«Балет Невдячних»), прем’єра якого відбулась 1608 року. Однак мадригал у 

Восьмій книзі має зміни (переклад див. додаток А, №16) у зв’язку з його 

виконанням на коронації імператора священної Римської імперії Фердинанда ІІІ 

(1636 рік). 

Мадригал складається з двох частин: перша – Volgendo il ciel per l‟immortal 

sentiero, друга – «Movete al mio bel suono». Оскільки твір не замислювався як 

мадригал, він має особливу структуру та авторські ремарки. Починається 

мадригал розгорнутим інструментальним вступом «Entrata» у виконанні двох 

скрипок та basso continuo (тт. 1–12), після якого композитор вводить сольну 

вокальну партію з ремаркою «Poeta fermato cosi dice:» (Поет стоїть на місці та 

каже:). Цей вокальний епізод має урочистий характер та возвеличує імператора 
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(тт. 13–29). Далі знов проходить тема інструментального вступу без змін(тт. 30–

41), що переходить у подібний до попереднього сольного вокального епізоду 

(тт. 42–63) з деякими змінами у мелодії та на інший поетичний текст. Ще одне 

проведення теми інструментального вступу (тт. 64–75) переходить в останній 

сольний вокальний фрагмент (тт. 76–104). Перша частина завершується 

початковим матеріалом інструментального супроводу (тт. 115–126). 

У другій частині відсутні інструментальні епізоди, вся вона викладена у 

п’ятиголосній фактурі. Саме у цій частині ми виявляємо принципи об’єднання 

композитором музичного та поетичного текстів. 

Втілення слів другої частини мадригалу «sparso» (розкидав) та «leggiadro» 

(витончене) є проявом першого принципу. Експресію слова «розкидав» 

композитор втілює двома способами. Перший (див. додаток Б, №27) – низхідна 

діатонічна гама від g у партіях canto, quinto (тт. 13–14), tenore, basso (тт. 15–16). 

Другий (див. додаток Б, №28) – повністю контрастний до попереднього (партія 

alto тт. 16–17): висхідний рух та лише три ноти (g-a-a), де перша – це ціла 

тривалість (склад spar ), а друга – половинна (склад so). Якщо перший спосіб 

втілює дію розкидання, то другий спосіб створює ефект відлуння. 

Втілення афекту легкості, витонченості слова «leggiadro» композитор 

достеменно створює граційною, пластичною та гнучкою мелодією в терцію між 

партіями canto та quinto (тт. 18–21 приклад див. додаток Б, №29) та подібною 

мелодією у партії basso (тт. 20–21). 

Музичне прочитання фрази «nembi e procelle» (хмарах і бурях) стає проявом 

другого принципу (див. додаток Б, №30). Природне явище хмар, що 

насуваються, К. Монтеверді втілює двома гамоподібними пасажами (перший – 

висхідний, другий – низхідний) у терцію між голосами canto, quinto (тт. 43–44) 

та tenore, basso (тт. 45–46). Силу бурі композитор підкреслює важкими довгими 

тривалостями, де акцентує наголошений склад procelle (тт. 45–46 у партіях canto, 

quinto та тт. 47–48 у партіяї tenore та basso). Отже, К. Монтеверді майже 

змальовує музичними засобами картину насування хмар та потужний гуркіт 

грому, що слідує після. 
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Одночасне музичне втілення двох поетичних фраз «al mio cantar» (мого 

співу) та «rimbombi il mondo» (гуркіт світу) є виявленням третього принципу 

об’єднання музичного та поетичного текстів композитором. 

Якщо раніше у мадригалах слова cantо, cantarе були втілені розгорнутою 

мелодичною лінією, пасажами, то в даному мадригалі «al mio cantar» втілено 

повільно, велично у партіях alto і tenore, за допомогою цілих тривалостей, де 

кожний склад фрази прочитано окремою нотою (тт. 59–60). Втілення фрази 

«rimbombi il mondo» відбувається тривалостями половинними та цілими, а саме 

слово «гуркіт» («rimbombi») підкреслено зворотом a-g-a (тт. 59), форма якого 

повторюється у партії tenore на інших нотах d-cis-d. 

Отже, одночасним втіленням цих двох поетичних фраз, композитор 

підкреслює силу співу героя, яка підсилена гуркотом. Спів композитор трактує 

як величний гімн, що славить нового імператора. 

3.3 Особливості прочитання композитором поетичних текстів у 

«любовних» мадригалах Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et amorosi» 

Мадригал «Altri canti di Marte e di sua schiera»
109

 (Нехай інші співають про 

Марс і його загін) створено на текст сонету Дж. Маріно (переклад див. 

додаток А, №17). Подібно до того, як мадригал «Altri canti d‟Amor» (Нехай інші 

співають про Амура) відкрив першу частину Книги canti guerrieri (пісні 

войовничі), «Altri canti di Marte e di sua schiera» (Нехай інші співають про Марс 

та його загін) відкриває другий розділ Книги як canti amorosi (пісні любовні). 

Мадригал складається з двох частин: «Altri canti di Marte e di sua schiera» – вісім 

рядків сонату та «Due belli occhi» (Два прекрасний ока) – шість рядків сонету. 

У мадригалі продовжується тематика протистояння любові та війни. У 

першій частині мадригалу герой називає свою кохану дівчиною-войовницею, 

зброєю якої він був поранений. 

У другій частині триває розкриття образу закоханого як переможця. 

Метафори, що використовуються в цих шести рядках є потужними 
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інструментами втілення стану закоханого. Два прекрасних ока – зброя 

войовничої дівчини, якою вона простромила душу своєї жертви, а замість крові 

течуть гіркі сльози. Закоханий герой визнає поразку. 

Виявлення способів втілення слів «io canto» (я співаю) та «l‟armi» (зброя) 

складає перший принцип об’єднання музичного та поетичного рядів. Для 

втілення слова «io canto» композитор використав жваву низхідну мелізматичну 

мелодію, що з’являється одночасно у партіях basso та tenore II (тт. 73–75, 82–

87 – див. додаток Б, №31), до яких пізніше приєднується партія tenore I (тт. 84–

85 – див. додаток Б, №32). Подібне прочитання слова створює контраст до 

попереднього музичного матеріалу мадригалу, в якому хоральна фактура була 

єдиним варіантом втілення поетичного тексту. Слово «l‟armi», що втілюється на 

початку другої частини мадригалу, є частиною поетичного рядка «duo belli occhi 

fur l‟armi onde trafitta» (два прекрасних ока – це зброя, від якої глибока рана). 

Широкий, стрімкий мелізматичний розспів слова, кожна ланка якого 

організована у ритмічному групуванні вісімка та дві шістнадцятих (тт. 2–7), 

виражає його експресію та втілює образ загрози герою (див. додаток Б, №33). 

Втілення рядка «altri canti di Marte e di sua schiera» (нехай інші співають 

про Марс і його загін) та «le sanguine vittorie e le contеse» (криваві перемоги і 

супротиви) є виявленням другого принципу роботи композитора з поетичним 

текстом. 

Поетичний текст «altri canti di Marte e di sua schiera» відкриває мадригал 

(тт. 1–6) енергійним ритмічним рухом всіх голосів, що характеризує марш на 

битву (див. додаток Б, №34). Гармонічна статика (акорд G-dur) початку 

мадригалу задає тон тривалому фрагменту першої частини (три провідні 

акорди – G-dur, D-dur, C-dur, А-dur), в якій відсутні дисонанси (тт. 1–71). Деякий 

контраст, по відношенню до початку, вносить втілення поетичного рядка «le 

sanguine vittorie e le contеse» (тт. 28–59). Фраза «le sanguine vittorie» 

повторюється три рази, де кожне проведення відокремлено короткими 

інструментальними інтермедіями (тт. 31–33, 41–42, 45–43). Всі три повтори 

побудовані на звуках тризвуку D-dur. К. Монтеверді, у втіленні цієї фрази, більш 
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довгою тривалістю акцентує слово vittorie, а саме – наголошений склад vittorie, 

що сприяє піднесенню ідеалу перемоги на перший план (див. додаток Б, №35). 

Одночасне прочитанні фраз «io canto Amor» (я співаю, Амур) та «mortali 

offese» (смертельні образи) проявляє третій принцип синтезу слова та музики 

(див. додаток Б, №36). Трагічний афект фрази «mortali offese» втілюють партії 

canto та quinto (тт. 87–92): поступеневий низхідний рух (у партії canto діапазон 

октави, у партії quinto діапазон децими) символізує пригнічення емоційного 

стану героя. Паралельно, у партіях tenore I, tenore II та basso з цією фразою 

композитор прочитує поетичну фразу «io canto Amor» (тт. 88–92). Короткі 

фрагменти з чотирьох нот (tenore I, tenore II), де перші три здіймаються вгору, а 

четверта, на ударному складі слова Amor, стрімко падає на квінту вниз. Партія 

basso проходить тільки у висхідному русі. 

Отже, композитор одночасно втілює трагічний стан та коливання 

любовних настроїв закоханого героя, поєднує два різні емоційних виміри, що 

насичують один одного новими емоційними відтінками. 

Мадригал «Vago augelletto che cantando vai»
110

 (Блукаюча пташка, що 

співає) створений на перші дві строфи 353 сонету Ф. Петрарки (переклад див. 

додаток А, №18). У сонеті герой звертається до птаха, який може зрозуміти його 

емоційний стан. Герой немов знаходить у птахові споріднену душу, яка, в свою 

чергу, здатна позбавити його всіх переживань
111

. 

Мадригал складається з декількох розділів, кожному з яких відповідає 

певний поетичний текст. Музичний матеріал на текст «vago augelletto che 

cantando vai over piangendo» (блукаюча пташка, що співає, плаче) становить 

основу розділу, який ми умовно позначимо як розділ А (тт. 1–19). 

Розділ В (тт. 20–51) ґрунтується на словах «piangendo il tuo tempo passatо 

vedendoti la notte e „l verno a lato e‟ l dа dopo le spalle e i mesi gai» (плаче над 
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твоїм часом минулим, вбачаючи тебе вночі і взимку вдалечині, і днями, і 

щасливими місяцями позаду тебе). 

У великий розділ С (тт. 67–105) входять останні поетичні рядки, які є 

кульмінацією мадригалу – «sі come i tuoi gravosi affanni sai cosi sapessi il mio 

simile stato, verresti in grembo a questo sconsolato a partir seco i dolorosi guai» (як 

твої важкі біди знаєш, так ти знаєш мій такий же стан, ти б прийшов на колінах 

невтішно, щоб позбавити мене болісних стогонів). 

Втілення слова «cantando» (співає) стає проявом першого принципу 

об’єднання поетичного та музичного текстів. 

У розділі А, коли К. Монтеверді розробляє поетичний рядок «Vago 

augelletto che cantando vai», у всіх голосах (крім партії tenore terzo), в якому 

приділяє особливу увагу слову «cantando» (тт. 2–4, 7–9, 12–14). Композитор 

всередині всієї фрази повторює слово три рази і використовує розспіви для 

втілення точного сенсу слова – пташиного співу (див. додаток Б, №37). 

Відзначимо, що розспіви К. Монтеверді вводить на наголошений склад tan, за 

допомогою чого підкреслює власний, природний ритм слова. 

Виявленням другого принципу стає втілення зазначеного вище 

поетичного рядку «vago augelletto che cantando vai» (блукаюча пташка, що 

співає) та «piangendo il tuo tempo passatо» (плаче над твоїм часом минулим). 

Рядок «vago augelletto che cantando vai» (тт. 1–19) знаходиться в основі 

розділу А, чергування якого з іншими розділами (тричі) у мадригалі утворює 

закономірні повтори в композиції: А (тт. 1–19), В (тт. 20–51), А (тт. 52–66), 

С (тт. 67–105), А (тт. 106–115). Розглянемо способи розробки композитором 

даного поетичного рядка. 

З 1 по 5 такти текст звучить сольно в партії canto. Мелодія насичена 

секундовими розспівами (тт. 2–4), що робить її рухомою, а ритмічний малюнок 

простий
112

 (див. додаток Б, №37). У тактах 6–10 ця тема починається у партії  

basso у протилежному (низхідному) гамоподібному русі (від початку партії 
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canto), в якому секундові розспіви трансформуються у стрибки на квітну та 

октаву. З 11 такту цей рядок звучить у всіх партіях крім tenore terzo. Крайні 

голоси поліфонічної фактури canto та basso (тт. 11–15) повторюють без змін 

початковий музичний текст (тт. 1–10). Середні голоси синтезують мелодичні 

елементи canto та basso: наповнені як секундовими розспівами, так і стрибками 

на широкі інтервали. 

У своєму первісному вигляді, втілення рядка «vago augelletto che cantando 

vai» проходить у тт. 52–66. Однак є невелика відмінність: початок мадригалу 

композитор доручає сольно canto, а у тт. 52–56 задіює партії canto і quinto. У 

тактах 38–40 розділу В поетичний текст «vago augelletto che cantando vai» 

композитор втілює у партії basso, де повторює мелодичний матеріал тактів 6–10. 

Непомітно, без пауз та уповільнень за допомогою ритму, рядок «vago 

augelletto che cantando vai» проникає до розділу С в тактах 76–79, де стає 

органічним продовженням поетичного рядку «cosi sapessi il mio simile stato» (так 

ти знаєш мій такий же стан). 

Матеріалом розділу А завершується весь мадригал (тт. 106–115). 

Поетичний текст «vago augelletto che cantando vai» звучить у всіх голосах на 

початковому музичному матеріалі, обрамляючи всю композицію. Отже, шлях 

героя в мадригалі К. Монтеверді завершується поверненням до образу 

прекрасної пташки, яка співає. 

Отже, закономірний повтор поетичного рядка «vago augelletto che cantando 

vai» можна трактувати декількома способами: як об’єднуюча ланка; як 

формотворчий елемент; як посилення уваги до змісту тексту. 

К. Монтеверді активно розробляє способом багаторазового повтору ще 

одну фразу: «piangendo il tuo tempo passatо» (тт. 19–31) в розділі В. Низхідний 

мелодичний рух у пунктирному ритмі, підкреслює трагічний смуток про час, що 

минає назавжди (див. додаток Б, №38). 

Одночасне втілення рядків «piangendo il tuo tempo passato» (плаче над 

твоїм часом минулим) та «vedendoti la notte e 'l verno a lato» (вбачаючи тебе 

вночі і взимку вдалечині) у розділі В (тт. 20–51) є показником третього 
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принципу роботи композитора з поетичним текстом. Перший рядок поетичного 

тексту в тт. 29–31 звучить в партіях canto, quinto, alto, tenore І в той час, як в 

партії tenore ІІ звучить другий (див. додаток Б, №39). У тактах 31–33 

відбувається перестановка: рядок «vedendoti la notte e 'l verno a lato» втілений в 

партіях canto, quinto, tenore І і basso, а «piangendo il tuo tempo passato» – в одній 

партії alto. 

Зазначені рядки поетичного тексту передають афект жалю та печалі за 

часом, що вже пройшов. Принципом одночасного втілення цих рядків та 

превалюючим низхідним рухом, К. Монтеверді створює концентровану музичну 

емоцію смутку. 

Мадригал «Mentre vaga Angioletta»
113

 створена на текст Дж. Гваріні 

(переклад див. додаток А, №20). У поетичному тексті розповідається про 

прекрасні якості голосу коханої і про те, як співаки захоплюються його чудовим 

звуком та чарівністю
114

. 

К. Монтеверді приділяє настільки пильну увагу поетичному тексту, що 

майже кожне слово у вірші має своє індивідуальне втілення. У контексті даної 

роботи представимо найбільш показові прийоми прочитання вербального тексту 

мадригалу. 

У втіленні емоцій слів «garrula» (балакучий), «mormorando» (бурмоче) «la 

saetta» (стріляє), «vibra» «кидає», «spiega» (розправляє) ми виявляємо перший 

принцип об’єднання музичного та поетичного текстів. 

Близькі за значенням слова «garrula» (тт. 28–31) та «mormorando» (тт. 86–

88) композитор прочитує нав’язливим мелізматичним мотивом, що 

повторюється по шість разів. Різниця між втіленнями слів у тому, що 

«балакучість» (див. додаток Б, №40) звучить вдвічі швидке, ніж «бурмотіння» 

(див. додаток Б, №41), адже такий спосіб зумовлений самою семантикою. 
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 A doi tenori (для двох тенорів). 
114 Анджиолетта була реальною жінкою, яка виступала на феррарських concerto delle donne 

(жіночих концертах) [222, с. 156]. 
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Слова «la saetta» (стріляє) та «vibra» «кидає» є складовими одного 

поетичного рядка, однак деталізація втілення дозволяє розглянути їх як окремі 

елементи цілого (див. додаток Б, №42). Постріли композитор зображує 

фігураціями з п’яти нот у партіях tenore I та tenore IІ, які на артиклі «la» 

розхиляється між двома партіями, на складі «sa» – сходиться одна до одної, а на 

складі «et» знов розхиляється(тт. 122–127) Слово повторюється три рази, а 

змінюється тільки звуковисотне розташування. «Vibra» (тт. 128–129), на відміну 

від «la saetta», композитор проводить лише один раз, однак низхідний та 

висхідний рух тут розширюється: з п’яти нот до октави (гама D-dur). 

З останнього поетичного рядка мадригалу ми виокремлюємо слово 

«spiega» (розправляє). Спокійна, врівноважена висхідна секвенція з декількох 

ланок імітує етапи розкриття крил (тт. 181–187, 221–230). Починаючись у партії 

tenore I (т. 181), секвенція продовжила розвиток у партії tenore IІ (т. 186), що 

створює широку, розгорнуту мелодичну лінію втілюючи образ того, як герой 

розправляє крила та готується до польоту, в якому не відчуватиме печалі. 

У втіленні фрази «е con ritorti giri» (і з крученими поворотами) яскраво 

проявляється другий принцип «Кручені повороти» (тт. 61–65) композитор 

представляє короткими мотивами з чотирьох нот (групування чотири 

шістнадцятих), які імітують нерівність цих поворотів. Кожен склад фрази («е-

con-ri-tor-ti-gi-ri») озвучується одним таким мотивом, що викликає коливання 

емоцій коливання у слухача (див. додаток Б, №43). 

Всередині поетичного рядка «qui tarda, e là veloce» (тут повільно і 

швидко), музичне прочитання якого є проявом третього принципу роботи 

композитора з поетичним текстом, знаходиться контраст (композитор втілив 

його у двох партіях тт. 68–74). У партії tenore I – К. Монтеверді прочитує фразу 

тексту «e là veloce» мелізматичною мелодією, організованою шістнадцятими 

тривалостями, яка протягом п’яти тактів стрімко «змальовує швидкість». Партія 

tenore IІ – представляє протилежний афект – уповільненість. Фраза «qui tarda», 

на противагу жвавій мелодії у tenore I, втілена трьома важкими нотами (c-a-g) у 

низхідному русі. Композитор зчитує наголос слова «tarda» у ритмічному 
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прочитанні, де виділяє наголошений склад найдовшою тривалістю з трьох нот. 

Отже, К. Монтеверді поєднує одночасно два протилежні види руху – повільність 

та швидкість. Такий розподіл поетичного тексту між голосами підкреслює 

контраст поетичного рядка та дозволяє досягнути ефекту розриву уваги слухача 

між сприйняттями контрасту протиставлення (див. додаток Б, №44). 

Отже відзначимо, що насичена розробка слів у мадригалі впливає на 

утворення внутрішніх контрастів, коли емоції, на кшталт калейдоскопу, 

змішуються та відображають свій стан у залежності від того, яке слово 

поетичного тексту лунає. 

Мадригал «Ardo e scoprir, ahi lasso, io non ardisco»
115

 (Палаю і розкрити, ах 

нещасний, я не наважуся) досить лаконічний і створений на текст невідомого 

автора у формі ottava rima
116

. Загальний емоційний тон поетичного тексту 

сумний та томливий (переклад див. додаток А, №21). 

У втіленні слова «ardo» (палаю), яке відкриває мадригал та повторюється 

чотири рази протягом шести тактів (тт. 1–6), проявляється перший принцип 

об’єднання поетичного та музичного текстів (див. додаток Б, №45). Ритмічна 

складова перших двох тактів
117

 партій tenore I tenore II повторюється у тактах 3–

4. Рух набуває прискорення у наступних тактах 5–6 завдяки появі тривалостей 

чверть та короткий пунктир. В інтонаційному плані партії рухаються у 

висхідному напрямку та охоплюють діапазон октаві (tenore I – f-f-a-a-d-d, 

tenore II – d-d-f-f-a-a). Таке поступове звукове підвищення, виразні половинні 

паузи між повтореннями, посилюють силу афекту слова «палаю» та втілюють 

напружений емоційний стан героя. 

Музичне прочитання рядків поетичного тексту «e scoprir ahi lasso io non 

ardisco» (палаю і розкрити, ах нещасний, я не наважуся), «quel che porto nel sen 

rinchiuso ardore» (і те, що я ношу в своєму серці, замкнене в палкості), «e tanto 
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 A doi tenori (для двох тенорів). 
116

 Ottava rima – італійська форма строфи, що складається з восьми одинадцятискладових 

рядків, що римуються abababcc. 

117
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più dolente ogni hor langisco» (і чим сумніше з кожною годиною я сумую) та 

«quanto più sta celato il mio dolore» (тим більше приховується моя печаль) є 

проявом другого принципу об’єднання слова та музики композитором. 

Перші два поетичні рядки втілені короткими ритмічними тривалостями 

(тт. 7–15), що створює контраст до попередніх початкових шести тактів 

мадригалу. Однак, таке прискорення руху відбувається на фоні трагічної 

музично-риторичної фігури catabasis, застосуванням якої К. Монтеверді втілює 

подавлений емоційний стан героя, що не в силах говорити про свої власні 

почуття. Афект невпевненості («io non ardisco») композитор підкреслив 

використанням половинної тривалості на нижньому звуці фігури catabasis та 

четвертну паузу, чим відобразив саме момент нерішучої зупинки перед 

важливим кроком (тт. 12–13). 

З 18 такту у музичному прочитанні поетичних рядків «e tanto più dolente 

ogni hor langisco» та «quanto più sta celato il mio dolore» К. Монтеверді втілює 

схвильованість героя. Партія tenore I повторює музичний матеріал тактів 8–9 

(catabasis), а у партії tenore II нота «d» переходить у «des» на слові «сумніше» 

(див. додаток Б, №46). Отже, задля підкреслення афекту тривожної 

схвильованості, композитор таким хроматичним ходом вводить музично-

риторичну фігуру patopeya, що підкреслюється контрастуючою g-moll’ною 

гармонією у супроводі (т. 19). 

Зазначимо, що оскільки композитор відтворював поетичні образи не 

вдаючись до граничних експресивних емоцій, одночасне звучання двох різних 

поетичних рядків, що сприяє потужному посиленню афектів, не використовує. 

Отже, третій принцип об’єднання музичного та поетичного рядів у данному 

мадригалі не проявляється. 

Мадригал «O sia tranquillo il mare o pien d‟oroglio»
118

 на текст невідомого 

автора представляє меланхолійні коливання душі від невзаємного кохання (див. 

додаток А, №22). Втілення афекту слів «tranquillo» (спокійне), «mai» (ніколи) 

стає проявом першого принципу об’єднання музичного та поетичного текстів. 

                                           
118

 A doi tenori (для двох тенорів). 
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Слово «tranquillo» впливає на емоційне забарвлення початку мадригалу 

(тт. 1–5). Фраза поетичного рядка «O sia tranquillo il mare» підпорядкована 

афекту цього слова (див. додаток Б, № 47). Медитативний початок мадригалу 

заснований на гармонії d-moll, що незмінно тримається протягом перших п’яти 

тактів: партія tenore I застигала на ноті f, а партія tenore IІ на ноті d. Спокійний, 

врівноважений рух терціями переривається четвертною паузою (т. 3), що саме і 

створює додатковий ефект відсторонення, втілення стану спокою слова 

«tranquillo». 

Втілення слова «mai» (тт. 8–10) порушує початковий спокій. Експресивні 

вигуки «mai» на ноті e в обох партіях нагнітають емоцію жалю, що крає серце 

героя. Утворення малої секунди, коли tenore ІI все ще залишається на ноті e, а 

tenore I підіймається на ноту f, доводить емоцію до максимальної концентрації. 

Прочитання поетичної фрази «ma tu non torni, oh Filli» (але ти не 

повертаєшся, Філлі), що займає майже половину мадригалу (тт. 54–113), стає 

проявом другого принципу. Композитор втілює різні етапи переживання героя: 

від жалісного зітхання до зневіреного надриву. 

Інтонація зітхання проявляється у тактах 55–57, де дві партії одночасно 

озвучують «tu non torni»: tenore IІ тримається на ноті f і лише в кінці такту 56 

відхиляється на малу секунду вниз та знов повертається на f; tenore I має більш 

рухливу структуру – висхідний стрибок на малу терцію (а-с) переходить у 

низхідний стрибок на кварту (с-g) саме на перетині складів non-to, що 

підкреслює розчарування героя у надії на повернення коханої. Дві половинні 

паузи, що слідують після (т. 58), символізують момент роздуму героя та 

сприяють формуванню нової емоційної реакції на події в його житті. Такти 58–

63 показують відмінний від попереднього стану героя – перший драматичний 

сплеск усвідомлення того, що відбувається. Додаткової експресії втіленню 

надають вигуки oh, що здіймаються вгору до ноти a другої октави, як символ 

експресивного відчаю. У тактах 64–66, у втілені К. Монтеверді, герой тричі 

промовляє ім’я коханої Філлі, що відображено у музичному тексті низхідними 
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інтонаціями, які для загострення емоційної на напруги рухаються у 

протилежному висхідному напрямку. 

К. Монтеверді вільно трактує у мадригалі поетичний текст, оскільки не 

дотримується заданого порядку слів, а оперує ними за власним композиторським 

рішенням. Тож слова фрази «ma tu non torni, oh Filli» мають декілька варіантів 

компонування: «ma tu non torni», «oh Filli non torni», «Filli non torni oh», «Filli 

non torni ma», «tu non torni oh Filli». Кожний варіант фрази у мадригалі втілює 

відтінки емоційного стану відчаю героя. 

В одночасному поєднанні фраз «non torni oh Filli» (не повертаєшся, Філлі) 

та «al mio lamento» (і мій стогін) у мадригалі ми виявляємо третій принцип 

(тт. 84–90). Нав’язливо двічі у партії tenore I лунають слова «non torni» (див. 

додаток Б, №48): перше проведення – висхідний стрибок на терцію (а-с), друге 

проведення – інтонація легкого зітхання (d-e-d), що продовжується низхідним 

рухом, який є втіленням слів «oh Filli» (див. додаток Б, №48). Фраза «al mio 

lamento» проходить у партії tenore II також два рази: перше проведення втілено 

повторенням чотири рази ноти a, де четверта – це акцент довшою тривалістю на 

ударному складі men (т. 86). Нота a переходом вниз у gis утворює ламентозну 

інтонацію. Отже, виникає своєрідна тавтологія між словом та його музичним 

прочитанням – слово «lamento» втілено інтонацією lamento. Афект відчаю героя 

мадригалу композитор підкреслює одночасним втіленням жалоби, плачу та 

стогону з відчуттям втрати надії на повернення коханої Філлі. 

Мадригал «Ninfa che, scalza il piede e sciolta il crine» (Німфа, яка боса і з 

розпущеним волоссям) на текст невідомого автора складається з трьох частин
119

 

(переклад див. додаток А, №23). У першій частині оповідач розкриває картину 

безтурботного життя Німфи, яка щасливо співає та танцює. Друга частина 

містить опис природи. Третя частина має конкретний образ та характеристику 

коханого Лілло. 

                                           

119
 Перша частина – tenore solo (тенор соло), друга частина – a doi tenori (для двох тенорів), 

третя частина – a tre voci: doi tenori e basso (для трьох голосів: двох тенорів та басу). 
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У музичному прочитанні слів «lieta» (щасливо) та «correnti» (плинними) 

ми виявляємо перший принцип роботи композитора з поетичним текстом. 

Слово «lieta», що знаходиться у першій частині мадригалу (тт. 16–21, 26–

28), має два варіанти втілення (див. додаток Б, №49). Перший – жваві тетрахорди 

у низхідному русі (тт. 16, 19, 20), другий – повільніший за перший варіант рух 

(за рахунок укрупнення тривалостей), в якому слово повторюється чотири рази 

(тт. 17–18). Легкість та безтурботність мелодичної лінії у К. Монтеверді 

передають емоцію щастя. 

У другій частині мадригалу слово «correnti» (тт. 30–35) втілюється у двох 

партіях у різних конфігураціях: окремо в кожній партії та одночасно в двох 

партіях. Однак незмінною залишається форма втілення: композитор жвавий, 

плинний та рухомий фізичний стан плинності транслює гнучкою мелодією 

переважно у висхідному русі, що є контрастом до попереднього руху (більш 

довгі тривалості).  

Втілення фраз «cantando e ballando» (співаючи та танцюючи) та «ma senza 

pur mirarmi affretta il passo» (але без, все ж, поглядів на мене прискорює крок) 

стає проявом другого принципу. Зазначимо, що для музичного прочитання обох 

поетичних рядків характерний метод повтору. 

Фраза «cantando e ballando» (тт. 29–34) повторюється тричі,а між кожним 

проведенням композитор вводить половинну паузу. У музичному прочитанні 

спів і танці представлені грайливим мелодичним зворотом, що секвенційно 

повторюється у другому проведенні фрази (див. додаток Б, №50). Третє 

проведення відрізняється від перших двох уповільненим рухом (тт. 34–35), а у 

втіленні слова «ballando» композитор «зраджує» власним принципам, які ми 

простежили у його мадригалах, та акцентує довгою тривалістю ненаголошений 

склад слова ballando замість наголошеного складу ballando. Такий спосіб 

втілення поетичного тексту сприяє музичному відтворенню пісенного настрою 

та несподіваних танцювальних акцентів, сповнених легкості. 

Втілення рядка поетичного тексту «ma senza pur mirarmi affretta il passo» у 

третій частині представляє найбільш енергійний та жвавий розділ мадригалу 
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(тт. 56–65). Афект одного слова «affretta» (прискорює) визначає характер 

втілення цілого поетичного рядка. Мелодія організована у формі висхідної 

секвенції, початковою ланкою якої є висхідний тетрахорд (п’ять тетрахордів у 

секвенції). Відсутні розспіви і кожен склад слова озвучується окремою нотою. 

Ритмічний малюнок простий та складається тільки з восьмих тривалостей, що 

сприяє створенню швидкого темпу. Така секвенція імітаційно проходить у всіх 

голосах (два тенори та бас) та повторюється декілька разів: в партії basso – три 

рази, tenore II – два рази, tenore I – два рази. 

В одночасному поєднанні фраз «a tempo il passo mover d‟intorno» (під час 

кроку рухатися навкруги) та «né del giorno faran te bruna gli ardenti rai» (ні дня, 

спекотні промені створять засмагу) у третій частині мадригалу ми виявляємо 

третій принцип роботи композитора з поетичним текстом (див. додаток Б, 

№51). 

Партія tenore I втілює фразу «né del giorno faran te bruna gli ardenti rai», а 

партії tenore II і basso – «a tempo il passo mover d‟intorno». Відзначимо, що 

загальною характерною рисою втілення рядків поетичного тексту є низхідний 

напрямок мелодії (тт. 37–45). 

В основі образного змісту фрази «a tempo il passo mover d‟intorno» 

знаходиться стан руху: слова «крок» та «рухатись». Починається у мадригалі 

спочатку у партії tenore II (тт. 37–40), а продовжується у партії basso (тт. 41–44). 

Єдина мелодична лінія утворюється з секвенції, яка містить дві однакові ланки: 

низхідний мажорний тризвук-висхідний стрибок на кварту-низхідний-мажорний 

тризвук. Отже постійна звуковисотна зміна у кожній партії імітує крокування. 

Поетичний рядок «né del giorno faran te bruna gli ardenti rai» повторюється 

двічі (тт. 37–41, 42–45), що утворює імітацію. К. Монтеверді розставляє акценти 

у прочитанні фрази засобами ритмічної організації: цілі тривалості на словах 

«giorno» (акцент на складі gio т. 39, 43), «bruna» (акцент на складі bru т. 40, 44) 

та rai (дві цілих тривалості на складах ra-i т. 41, 45). 

Отже, поєднанням двох поетичних рядків в одночасному звучанні 

композитор надав описовому характеру рядка «né del giorno faran te bruna gli 
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ardenti rai» рухливості, що виникла від поетичної фрази «a tempo il passo mover 

d‟intorno». 

Мадригал «Dolcissimo uscignolo»
120

 (Ніжний соловей) на текст поетичного 

мадригалу Дж. Гваріні – вельми драматичний твір, що має витончену мелодію та 

розгорнутий інструментальний супровід (переклад див. додаток А, №24). 

Драматизм мадригалу зумовлений поетичним текстом. У зверненні до солов’я, 

що є основою поетичного тексту, концентруються два почуття героя: захоплення 

можливостями солов’я, у якого є крила для польоту і прекрасний голос для 

співу; жаль з приводу того, що той, хто звертається до солов’я, не має таких 

можливостей як у солов’я
121

. 

Відзначимо, що для вокалізації образу солов’я характерна 

імпровізаційність, де певна мелодична схема відсутня. Це допомагає глибше 

зрозуміти характер мелодії в мадригалі К. Монтеверді. Партії canto властива 

імпровізаційність та розспіви, які ототожнюють її з солов’їним співом. У даному 

мадригалі композитор показує найяскравіші можливості мелодії: широкий 

діапазон, багатство ритмічних малюнків, використання пауз, хроматизми, 

різноманітність руху (висхідний, низхідний, плавний, стрибком). Мадригал 

«Dolcissimo usсignolo» ми умовно поділяємо на три частини, кожна з яких 

починається соло партії canto: А (тт. 1–22), В (тт. 23–39) і C (тт. 40–83), а термін 

«alla francese» (виконувати у французькому стилі), зазначений композитором, 

відноситься до стилю air de cour, де сольний голос вводить мелодію в супроводі 

одного інструмента. 

Втілення слів «usсignolo» (соловей) та «vieni» (прийди) стає проявом 

першого принципу об’єднання музичного та поетичного текстів. 

Образ співочої пташки композитор втілює у першій частині мадригалу 

(тт. 2–5) двома висхідними тетрахордами (восьмими тривалостями) між якими 

                                           
120

 A 5 voci, cantando a voce piena, alla francese (для п’яти голосів, співати у повний голос, у 

французькому стилі). 
121

 Етимологія слова «соловей» дає поняття про те, що цей птах – співак ночі. Отже, дія 

відбувається у нічний час доби. Відомий науковий факт, що співати можуть тільки соловей 

чоловічого роду, підтверджує звернення у вірші до солов’я чоловічого роду, який звертається 

до своєї супутниці, а не навпаки. 
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додає секундову інтонацію (див. додаток Б, №52). Після другого тетрахорду 

темп уповільнюється половинними тривалостями на мелодичному звороті d-cis-d 

(тт. 4–5). Музичне прочитання слова закладає основні мелодичні елементи 

всього мадригалу. 

Слово «vieni» у поетичному тексті повторюється двічі, а у мадригалі 

композитора п’ять разів (тт. 17–20), де у кожному з цих повторів слово 

представлено у новому музичному прочитанні (див. додаток Б, №53). Слово 

втілюється у всіх п’яти партіях, ми детально розглянемо партію canto, оскільки в 

інших партіях повторюються елементи canto. Перший раз слово лунає у 

низхідному русі двома секундовими інтонаціями, другий раз – ритмоформула 

чверть-чотири шістнадцятих у висхідному русі, третій раз – два склади слова 

рівномірно поділені на дві четвертних тривалості на ноті a. Четверте проведення 

слова найбільш жваве та мелодично розвинене – висхідний рух у ритмі вісімка-

дві шістнадцяті (двічі), низхідний стрибок на квінту та знов висхідна фігура з 

чотирьох шістнадцятих є втіленням першого складу слова, другий склад 

зупиняється на половинній ноті е (т. 19). П’ятий раз – низхідний тетрахорд 

восьмими тривалостями. Отже підкреслимо, що слово «vieni» у мадригалі 

представлено найбільш різнопланово. Афект наполегливого прохання до душі 

прийти композитор втілив багаторазовим повтором слова у різних мелодичних 

та ритмічних варіантах. 

Музичне прочитання поетичного рядка «ti negò saper, ti diè ventura» (ти 

заперечуєш це вміння, тобі дає його доля) є проявом другого принципу синтезу 

музичного та поетичного текстів. Всі п’ять партій задіяні у втіленні поетичного 

рядка, де кожна партія має різне втілення (тт. 51–54). Партії canto та quinto 

побудовані в основному на двох висхідних тетрахордах і низхідному русі (все 

восьмими тривалостями). Партії alto та tenore контрастні і ритмічно і мелодично 

до попередніх двох партій: рух чвертями, мелодія в межах квінти. У партії basso 

музичні засоби поєднуються. У тактах 55–57 композитор повторює буз змін весь 

матеріал тактів 51–54, однак все лунає на секунду вище (див. додаток Б, №54). 
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У тактах 58–59 композитор повторює тільки першу половину поетичного 

рядка «ti negò saper», де початок втілення ідентичний такту 51, а завершення (у 

т. 59) має ритмічну організацію довгого пунктиру та половинної ноти. 

Музичне прочитання фрази повністю повторюється у тактах 71–77, а у 

тактах 78–83 композитор двічі повторює лише другу половину фрази «ti diè 

ventura», що є ніби продовженням думки тактів 58–59. Перше проведення 

повністю засноване на низхідному гамми g-moll, а друге, навпаки, висхідною 

мелодією у різноманітному ритмі
122

. 

Оскільки К. Монтеверді використовує спосіб втілення одного конкретного 

поетичного рядка одразу у всіх голосах одночасно та не поєднує різні поетичні 

рядки, третій принцип роботи композитора з поетичним текстом у мадригалі 

«Dolcissimo uscignolo» не проявляється. 

Мадригал «Chi vol haver felice e lieto il core»
123

 (Хто буде щасливий і 

веселий серцем) створений також на текст поетичного мадригалу Дж. Гваріні 

(переклад див. додаток А, №25). Мадригал схожий за будовою на попередній 

мадригал «Dolcissimo usignolo». Однак поетичний текст має більш серйозне 

послання. Любов (Амур) постає як жорстока сила, яка спочатку спокушає, 

жартує і сміється, використовує красу та витонченість, щоб обдурити свою 

«жертву», а потім вбиває її. Герой мадригалу переконаний, що для справжнього 

відчуття щастя потрібно бігти від любові якомога далі. 

Музичне втіленні слова «leggiadria» (витонченість) у мадригалі стає 

проявом першого принципу об’єднання музичного та поетичного рядів (див. 

додаток Б, №55). Всі партії мають різноманітне прочитання значення слова 

(тт. 26–28). Ефект витонченості, граційності, чарівності композитор створює 

врівноваженими крупними тривалостями та широкими стрибками. Партія canto 

починається з низхідного стрибка на сексту (e-g), з подальшим висхідним 

заповненням, партія quinto починається плавним низхідним рухом, а в середині 

                                           
122

  

123
 A 5 voci, cantando a voce piena, alla francese (для п’яти голосів, співати у повний голос, у 

французькому стилі). 
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фрази – висхідний стрибок на кварту (g-c), що підняв мелодію на більш високий 

рівень. Партія alto повторює початок партії quinto, однак на терцію нижче, а 

стрибок на кварту змінюється на квінтовий стрибок (c-g). У партії alto, tenore та 

basso композитор компонує музичні прийоми, використані у верхніх двох 

партіях. Отже, К. Монтеверді відчуття витонченості втілює гнучкою 

мелодичною лінією у повільному темпі. 

Втілення поетичної фрази «al pregar non risponda» (на молитви не 

відповідайте) стає виявленням другого принципу синтезу слова та музики у 

Книзі композитора (див. додаток Б, №56). У втіленні фрази задіяні три партії 

canto, quinto, alto (тт. 32–33), кожна з яких має власне прочитання. Партія canto 

сповнена легкості завдяки коротким пасажам короткими тривалостями та 

зупинками на чвертях
124

, що супроводжуються низхідним стрибком на квіту (a-

d). Партія quinto більш уповільнена, у порівнянні з canto, восьмими 

тривалостями та плавним хвилеподібним рухом. Партія alto має повільний рух 

чвертями з однією половинною тривалістю на наголошеному складі слова 

pregar, відсутні розспіви. Отже, активність мелодичного руху зростає від 

нижньої партії alto, через quinto до canto. Композитор обрав одночасно три 

емоційні стани для втілення поетичної фрази: пожвавлену легкість, 

врівноважену плавність та повільну молитовну медитативність. 

Як і у попередньому мадригалі «Dolcissimo usignolo» відсутній, 

композитор обрав спосіб втілення одного поетичного рядка по всій вертикалі 

голосів. Отже, третій принцип у мадригалі «Chi vol haver felice e lieto il core» не 

проявляється. 

Мадригал «Non avea Febo ancora», на текст канцонети О. Рінуччині 

(переклад див. додаток А, №26), складається з трьох частин: «Non avea Febo 

ancora»
125

 (Фебо ще не явив), «Lamento della Ninfa»
126

 (Плач Німфи) та «Sì tra 
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125

 A 3, doi Tenori e Basso (для трьох голосів, двох тенорів та баса). 
126

 A 4 voci: Canto, doi Tenori e Basso (для чотирьох голосів: сопрано, двох тенорів та баса). 
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sdegnosi pianti»
127

 (Серед обурених сліз). Мадригал відкривається короткою 

передмовою композитора: «Спосіб репрезентації цієї пісні: музика для трьох 

голосів, які співають слова, що обрамляють плач діви, викладена окремо, тому 

що її потрібно співати в такт ударам руки. Коли вони тихо співчувають діві, їх 

музика включена до партитури, щоб вони могли слідувати за її плачем, який слід 

співати так, як диктують її емоції, а не в такт руці» [255, с. 304]. Отже, 

К. Монтеверді залишає письмову настанову щодо виконання твору. 

Сюжет мадригалу заснований на розповіді про долю покинутої дівчини у 

вступному і заключному розділах, що становить контрастне обрамлення до 

центрального епізоду – печалі Німфи. Інструментальний супровід, що повторює 

нескінченне число разів низхідну мелодійну фігуру (basso ostinato), і приглушені 

репліки співчуття чоловічого тріо створюють нерухомий безрадісний фон, на 

якому сумний спів Німфи виділяється особливо гостро. Всі три плати втілення 

(соло Німфи, чоловічі голоси та інструментальний супровід) ніде не змішуються 

та існують як самостійні темброві характеристики. Подібна «оркестровка» 

виражає емоційну ідею твору: на фоні врівноваженого звукового простору 

жіночий голос сприймається як конкретне уособлення символу самотності. 

Музичне прочитання слів «sì calpestando» (розтоптуючи) та «Amor» 

(Амур/кохання) проявляють перший принцип об’єднання музичного та 

поетичного рядів. 

Слово «sì calpestando», що розташовано у першій частині мадригалу, 

К. Монтеверді проводить у всіх трьох голосах (тт. 18–20). Руйнівна емоція, яка 

закладена у слові «розтоптуючи», втілена дрібними тривалостями (восьмими) по 

звуках низхідного мажорного та мінорного тризвуків та висхідного стрибка на 

кварту, у кожному з голосів (див. додаток Б, №57). У партії tenore I слово втілено 

тричі (e-moll, A-dur, C-dur) і кожне проведення лунає вище за попереднє (друге – 

на кварту вище за перше проведення, третє – на терцію вище за друге). У партії 

tenore II слово втілено двічі (тт. 18, 20) у формі низхідного тризвуку G-dur. У 

партії basso «sì calpestando» втілено двома низхідними тризвуками d-moll, D-dur. 
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 A 3, doi Tenori e Basso (для трьох голосів, двох тенорів та баса). 
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Стан дії, що закладений у слові «розтоптуючи» втілений композитором 

імітаційним проведенням у кожному голосі у швидкому темпі, що створює афект 

експресивного вчинку руйнації. 

Слово «Amor» проходить у другій частині – знаменитому «Lamento della 

Ninfa». Драматична історія кохання Німфи починається з її окликів Амура, до 

якого вона звертається з питанням «де вірність, що зрадник обіцяв?». У 

мадригалі Німфа чотири рази вигукує ім’я Амура (партія canto). Кожний вигук 

заснований на короткій інтонації висхідної секунди (a-h, h-c, c-d, d-e). Після 

першого та другого прочитання слова, композитор вводить три голоси (як 

зазначено у передмові), що у цій частині виконують функцію емоційної 

підтримки Німфи. Кожне з чотирьох втілень (тт. 3–5, 7–8) лунає на секунду вище 

від попереднього, що створює емоційне напруження та втілює зростання відчаю 

Німфи. 

Прочитання поетичного рядка «Se ‟l ciglio ha più sereno» (Якщо погляд 

буде більш безтурботним) виявляє другий принцип об’єднання музичного та 

поетичного текстів. 

Безтурботність погляду втілена простою висхідною мелодією без стрибків 

та ритмічних прикрас (тт. 46–48), що створює саме емоційний стан спокою та 

зазначеної безтурботності. Однак той факт, що цей стан не є характерним для 

мадригалу підкреслює інструментальний супровід першої та другої частин 

мадригалу, основа якого – трагічний низхідний тетрахорд від ноти a. 

В одночасному звучанні фраз «non mi tormenti» (не муч мене більше), «che 

i martiri più» (що страждання більше) та «mi struggo» (я журюся) зі словом 

«miserella» (бідолашна) проявляє третій принцип синтезу слова та музики. 

Мелодична лінія втілення афекту страждання Німфи заснована на 

низхідній секундовій інтонації – інтонації lamentо. Три музичні фрагменти, в 

яких відбувається одночасне поєднання двох різних поетичних фраз, 

транслюють емоцію на перетині смутку та відчаю: «non mi tormenti» (тт. 21–22, 

див. додаток Б, №58), «che i martiri più» (т. 30) та mi struggo» (тт. 37–38). 

Співчуття «бідолашна», представлені як підтримка партії canto. У тактах 21–22 
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та 37–38 повторюється низхідна секундова інтонація (e-d, a-gis), а у такті 30 

навпаки – інтонація висхідної секунди (a-h), яка спрямована до партії Німфи. 

Отже, одночасним поєднання афектів страждання та співчуття композитор 

підсилює емоційний вплив на слухача.  

Мадригал «Perché te ‟n fuggi, o Fillide?»
128

 (Чому ти біжиш, о Філліде?) на 

текст невідомого автора представляє благання Філліди не йти, повернутись, не 

залишати серце, що її кохає (переклад див. додаток А, №27). 

Музичне прочитання слова «ascoltami» (послухай мене), що втілено 

багаторазовими повторами (тт. 22, 25, 27, 29, 31), стає проявом першого 

принципу об’єднання музичного та поетичного текстів. Прохання героя 

послухати його, звернути на нього увагу К. Монтеверді втілює у швидкому темпі 

завдяки восьмим тривалостям та короткому пунктиру. Оскільки попередній 

музичний матеріал був організований цілими тривалостями (тт. 1–20), 

прочитання слова «ascoltami» утворює контраст жвавим рухом. Однак подібна 

жвавість представлена тут скоріш як зневірене благання на межі емоційного 

дисбалансу, що втілено нервовим ритмом
129

, низхідним рухом та багаторазовим 

повторенням. 

Втілення поетичного рядка «Perché te ‟n fuggi, o Fillide?» (Чому ти біжиш, 

о Філліде?), що повторюється декілька разів у кожній партії (тт. 1–20) стає 

проявом другого принципу. Композитор проводить рядок без змін тільки 

перший раз, надалі, порядок слів змінюється або з цілого рядка може лунати 

тільки його частина. У мелодичному втіленні підкреслимо застосування 

широкого висхідного стрибка (на квінту – a-e у партії tenore, e-a у партії basso, e-

a у партії alto) на слові «perché» (чому), адже ця інтонація відповідає загальному 

емоційному тону мадригалу, зазначеному у першому принципі – зневірене 

благання (тт. 1–6). Саме такий стрибок виокремлює питальне слово «perché» з 
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усього поетичного рядка, адже наступні слова мають емоційно врівноважене 

музичне втілення на одній ноті з максимальним відхиленням в межах секунди. 

Втілення трьох (!) різних поетичних рядків одночасно – «queste mie calde 

lagrime» (ці мої теплі сльози), «han forza di commuovere» (у них є сила 

збуджувати) та «duro cor» (тверде серце) – стає проявом третього принципу 

роботи композитора з поетичним текстом (приклад див. додаток Б, №59). Три 

різні стани – сльози, збудження, твердість серця (холодний розум, емоційний 

контроль) створюють потужний ефект розірваного емоційного світу героя, який 

з’являється від усвідомлення того, що Філлі йде та вже не повернеться. Партія 

alto (поетична фраза «queste mie calde lagrime») має схожу ритмічну організацію 

з прочитанням слова «ascoltami» (восьмі тривалості та короткий пунктир), а 

образ сліз композитор втілює однією нотою (a), що повторюється протягом всієї 

поетичної фрази з одним відхиленням на низхідну секунду у слові «calde» 

(тт. 60–61). Твердість серця фрази «duro cor» у партії tenore, що має емоцією 

холодної врівноваженості, втілена лише трьома нотами e-d-d у спокійному 

ритмі
130

. У партії basso, в якій відбувається втілення афекту збудження (поетична 

фраза «han forza di commuovere»), мелодична лінія більш гнучка, на відміну від 

партій alto та tenore. Загальний діапазон мелодії у трьох партіях розширюється 

до кварти, яка заповнюється плавним рухом мелодії з максимальним низхідним 

стрибком на терцію (у т. 60 – a-f у партії basso), а ритмічна організація фрази 

споріднена з партією alto, яка сповнена восьмих тривалостей та пунктирного 

ритму (короткого та довгого). Отже, К. Монтеверді поєднав три кардинально 

різні афективні стани – слізна печаль, сила збудження та врівноважене холодне 

серце. Одночасне сприйняття такої кількості протилежних емоцій може сприяти 

утворенню окремного, від зазначеного поетичного тексту, афекту розгубленості. 

Мадригал «Non partir, ritrosetta»
131

 (Не йди, не бажаючи) на текст 

канцонети невідомого автора складається з трьох куплетів, в кожному з яких 
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музичне втілення трьох різних поетичних фрагментів залишається незмінним 

(переклад див. додаток А, №28). Зазначимо, що подібна організація структури 

мадригалу у Книзі зустрічається вперше. 

Музичне прочитання слова «sì more» (хто вмирає) виявляє перший 

принцип об’єднання музичного та поетичного текстів. Слово концентрує в собі 

трагічну емоцію, яка втілена низхідним рухом, який супроводжується важкими 

«смертельними» тривалостями
132

(тт. 23–26). Композитор використовує розспів 

на першому складі more, подовжуючи звучанні слова, що на емоційному рівні 

заглиблює відчуття смерті та її болісної неминучості (див. додаток Б, №60). 

Втілення поетичної фрази «senti me: non fuggir, aspetta», (послухай мене: 

не втікай, почекай) є проявом другого принципу синтезу слова та музики. Вона 

імітаційно проходить у партіях basso, alto І та alto ІІ (тт. 9–19). Спершу 

композитор проводить фрагмент фрази «senti me: non fuggir» (тт. 9–16), а слово 

«non fuggir» повторює двічі у кожній партії. У поетичній фразі присутні три 

прохання: послухай мене, не втікай, почекай. Найбільш активно К. Монтеверді 

розробляє два останні, адже принцип повтору має потужний вплив на 

концентрацію уваги слухача. Двократним повтором слова «aspetta» у всіх 

партіях (тт. 16–19) композитор завершує прочитання поетичної фрази. 

Одночасне прочитання різних фраз «non senti i lamenti?» (не чуєте 

стогони?) та «tu fuggi» (ти біжиш) є проявом третього принципу. Зазначимо 

відмінність між третім принципом роботи з поетичним текстом даного 

мадригалу та третіми принципами проаналізованих вище мадригалів: хоральний 

виклад змінюється на імітаційне проведення (тт. 29–36). Фраза «non senti i 

lamenti?» імітаційно проходить у партіях basso та alto ІІ у хроматичному 

висхідному русі, а у партії alto І імітаційно лунає фраза «tu fuggi» з акцентом, що 

зафиксований висхідним стрибком на кварту (e-a) на ненаголошений склад слова 

fuggi. Подібний плавний перетин імітаційних проведень різного поетичного 

тексту створює відчуття роздрібненості та деякої діалогічності, що 
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сконцентрована всередині нашого героя, який ніби роздвоюється заради 

масштабнішого донесення власного благання. 

Мадригал «Su, su, su pastorelli vezzosi»
133

 на текст канцонети невідомого 

автора складається з трьох частин, що оспівує природу (переклад див. додаток А, 

№29). У першій частині пастухи насолоджуються красою природи. У другій 

частині – маленькі пташки починають співати, доповнюючи бездоганність 

природи. У третій частині струмочок тече і приносить цілющу вологу для 

яскравих барв природи. 

Музичне втілення трьох різних частин канцонети композитор представляє 

(так як і у попередньому) трьома ідентичними між собою частинами музичного 

тексту. 

Отже, музичне прочитання слова «vezzosi» (пустотливі) стає проявом 

першого принципу об’єднання музичного та поетичного текстів. 

Слово «vezzosi» композитор повторює кілька разів: два рази одночасно у 

всіх партіях та три рази у партіях canto I та alto (тт. 3–7); три рази почергово у 

кожній партії (тт. 7–8 у партії canto I, тт. 8–9 у партії alto, тт. 10–11 у партії canto 

II). В одночасному втіленні кожний склад слова композитор доручає окремим 

нотам, (відсутні розспіви) (vez-zo-si). Висхідні стрибки (у партіях canto I та canto 

II) на кварти та терції на кожний склад
134

(у всіх трьох партіях) додають мелодії 

грайливості та пустотливості. Почергове проведення слова у партіях, що 

засноване на секундовій «хвилі» (canto II – g-a-g canto I та alto d-es-d), створює 

ефект перегукування безтурботних пастушків у перший частині мадригалу. 

Музичне прочитання поетичної фрази першої частини тексту «a goder 

l‟aure gradite» (насолоджуватися аурою приємною) є проявом другого 

принципу. Всі слова фрази сповнені натхненної емоції насолоди (тт. 16–20). У 

музичному прочитанні текст представлений дещо уповільненим рухом 

(попередній музичний матеріал не становить темпового контрасту) за рахунок 
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збільшення тривалостей, що розширює простір, що лунає, задля подовження 

відчуття емоції насолоди. Мелодія кожної партії має індивідуальне втілення: 

canto I – низхідний спокійний та врівноважений рух; canto II – хвилеподібний 

рух; alto – висхідний рух. Отже, трьома різними втіленнями одного емоційного 

стану поетичної фрази композитор дозволяє слухачеві «роздивитись» різні 

прояви афекту насолоди (див. додаток Б, №61). 

Одночасне втілення двох різних поетичних фраз «correte, venite» (біжи, 

давай) та «pastorelli vezzosi» (пастушки пустотливі) стає виявленням третього 

принципу об’єднання музичного та поетичного рядів (див. додаток Б, №62). 

Підкреслимо, що музичний текст залишиться незмінним для одночасного 

поєднання рядків другої та третьої частини поетичного тексту (друга частина – 

«sciogliete, snodate» – розв’яжи, відв’яжи, «augelletti canori» – пташки півчі; 

третя частина – «vezzosi correte» – біжиш граційно, «fonticelli loquaci» – 

дзюркотливі струмочки), оскільки кожна частина тексту мадригалу (всього три), 

втілюється ідентичним музичним матеріалом (три частини поетичного тексту, як 

три куплети мадригалу). 

У крайніх партіях (canto I та alto) композитор прочитує фразу «correte, 

venite», а у середній (canto IІ) – «pastorelli vezzosi» (тт. 11–13). Біг та 

пустотливість пастушків втілені у партії canto I хвилеподібними мотивами у 

низхідному секвенційному русі (подібно до втілення слова «vezzosi» у першому 

принципі тт. 7–8, 8–9, 10–11). У партії alto – низхідний напрямок руху 

залишається незмінним, однак у мелодії композитор використовує більше 

повторюваних нот. Партія canto IІ (фраза «pastorelli vezzosi») починається з 

висхідного стрибка після якого композитор проводить низхідну секвенцію 

(ланка із трьох послідовних нот). 

Зазначимо, що композитор зовсім не використовує очікуваний швидкий 

темп та короткі тривалості в цьому фрагменті задля втілення стану бігу, 

натомість, кожна партія продовжує закладену на початку мадригалу ритмічну 
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модель
135

. Отже, втілення двох різних поетичних рядків підпорядковано 

загальному врівноваженому та мрійливому стану композиції. 

Заключний мадригал другої частини та всієї Книги «Ballo delle Ingrate» 

(Балет Невдячних) – це балет К. Монтеверді на лібрето О. Рінучині – твір для 

святкування весілля Франческо Гонзага та Маргарити Савойської (переклад див. 

додаток А, №30). Однак тема твору не зовсім відповідала святковому настрою, 

адже головними героями цього балету є душі жінок, що не були поступливими зі 

своїми коханими та з цієї причини опинилися у пеклі. 

По сюжету балету, Венера, мати Амура, переконує володаря підземного 

царства випустити на певний час невдячних жінок. Після того, як вони 

виконають свій танець покаяння, знову повертаються до пекла. Кількість дійових 

осіб збільшується у порівняні з попередніми мадригалами Книги: Амур, Венера, 

Плутон, чотири тіні пекла, вісім невдячних душ. 

Постає питання, чому К. Монтеверді включив балет до Книги мадригалів, 

адже це твір, що вимагає сценічної драматичної дії, сповненої видовищних 

ефектів: яскравих костюмів та виразних рухів. Чечілія Ночіллі зазначає: 

«Коштовності в одязі та плащах, що імітують жар, волосся, обпалене попелом, з 

золотими нитками, що нагадують про їхню красу, а також маски з обличчями 

проклятих душ у пеклі – ось деякі з важливих елементів, які спонукають глядачів 

до співчуття та емоцій» [261, с. 362]. Отже, яскравість та контрасти, що 

сповнюють балет органічно проникають до Книги. Втілення афектів поетичного 

тексту відбувалося у творі на рівні візуального тексту (сценічна дія). Ми ж 

виокремимо особливості прочитання афектів у музичному тексті балету. 

Втілення слів «arde» (палає), «d‟acque» (вода), «sereno» (ясний) стають 

проявом першого принципу об’єднання музичного та поетичного текстів 

композитором. 

Слово «arde» (партія Венери) втілено стрімкою мелодичною фігурацією, 

однак різноманітні швидкі тривалості, які надають мелодичній лінії гнучкості та 
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витонченості, сприяють відтворенню образу жіночної та спокусливо-грайливої 

Венери (тт. 86–87, див. додаток Б, №66). Слово «d‟acque» (тт. 96–97) композитор 

прочитує низхідною легкою мелодичною фігурацією з п’яти нот, що втілює стан 

плинності води. Слово «sereno» (тт. 104–105) яскраво виділяється у партії 

Плутона під час оспівування прекрасної Венери та її чудодійного хисту – робити 

все кращим навколо себе (див. додаток Б, №63). Серед загального 

врівноваженого характеру мелодії Плутона, слово «sereno» виокремлюється 

стрімкою мелодичної хвилею з гострим коротким пунктирним ритмом, що 

втілює другий склад слова. Поступовий рух партії раптово «порушило» 

нестримно-натхненне захоплення володаря пекла прекрасною Венерою. 

Музичне прочитання поетичних фраз «de l‟immortal Tonante?» 

(безсмертного Громовержця?) та «fallo la terra, el mar, l‟Inferno e ‟l cielo» (погана 

земля, море, пекло і небеса.) є виявленням другого принципу синтезу слова та 

музики. 

Поетична фраза «de l‟immortal Tonante?» у партії Плутона втілена 

широким низхідним рухом по звуках тризвуку G-dur. Суворий образ сильного та 

моторошного персонажу Громовержця, який наводить страх, композитор 

підкреслює потужним діапазоном дуодецими (тт.131–133). Два слова фрази 

мають різну ритмічну організацію: слово «l‟immortal» – восьмі тривалості, слово 

«Tonante» – цілими (див. додаток Б, №65). Зазначимо, що «Громовержця» 

К. Монтеверді представляє важкими тривалостями задля відтворення 

характеристики його могутності. 

Фраза «fallo la terra, el mar, l‟Inferno e ‟l cielo» також, як і попередня, 

виділяється загальним широким діапазоном дуодецими (тт. 150–156). Насичена 

стрибками мелодія органічно втілює образи пекла (l‟Inferno) та небес (‟l cielo). 

Слово «l‟Inferno» (тт. 152–153) композитор прочитує низхідним стрибком на 

квінту (c-f), однак, на відміну від попереднього el mar (що також має в основі 

стрибок на квінту g-c), «l‟Inferno» сягає найнижчої ноти (f) у всій фразі, 

підкреслюючи пекельну емоцію слова (див. додаток Б, №64). 
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Контрастом до цього є втілення наступного слова «‟l cielo». Відтворення в 

музиці образу небес К. Монтеверді починає з найвищої ноти (c першої октави), 

після якої використовує два низхідні стрибки на кварту та квінту (c-g-c), що 

значно розширює звуковий простір та надає йому небесної легкості та ефекту 

вільного глибокого дихання. Отже, контрастні образи та емоції слів пекло і небо 

відтворені в музиці відповідно. 

Зазначимо, що кожне слово поетичної фрази відокремлено паузами. У 

такий спосіб викладу музичного втілення, композитор акцентує слова «земля, 

море, пекло та неба», що підкреслює важливість цих об’єктів у загальному 

контексті поетичного тексту. 

Оскільки провідною формою викладу вокальних партій є сольні 

фрагменти, третій принцип об’єднання музичного та поетичного рядів не 

проявляється. 

Отже, у мадригалі «Ballo delle Ingrate» слово є потужним інструментом 

вираження емоцій та втілення образів поетичного тексту. Експресивною 

репрезентацією пристрастей К. Монтеверді схвилював та вражав внутрішній світ 

слухача та його афективні (підвищено-емоційні) глибини. 

Висновки до третього розділу 

Восьма книга «Madrigali guerrieri, et amorosi» Клаудіо Монтеверді була 

видана 1638 року, однак деякі номери (№5, 8, 9, 18, 22) композитор створив 

задовго до публікації Книги. Авторами поетичних текстів мадригалів стали 

провідні італійські поети, що стояли у витоків формування поезії бароко: 

Т. Тассо, Дж. Гваріні, А. Аллегретто, Дж. М. Бонардо, А. Пармо, Л. Грота, 

Дж. Строцци, О. Рінуччині, Дж. Маріно та ін. 

Яскрава палітра емоцій, що представлена у мадригалах Книги вражала 

музикантів та слухачів як часів К. Монтеверді так і ХХ – ХХІ століть. Про це 

свідчить публікація віднайдених та відредагованих творів композитора, яку 

здійснив Дж. Ф. Маліп’єро 1942 року, після чого відроджений ним інтерес до 

музики К. Монтеверді вже не згасає серед дослідників, виконавців та слухачів до 

сьогоднішнього дня. 
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У мадригалах Восьмої книги К. Монтеверді сміливо експериментує із 

можливостями єднання слова і музики. Як представник доби Бароко він чуйно 

читає поетичний текст, щоб відкрити його експресивні та смислові горизонти. 

Композитор в процесі створення музичної композиції не тільки слідує за поетом, 

але пропонує власні художні рішення. Ми виявляємо три основних принципи 

музичного прочитання поетичного тексту у мадригалах Восьмої книги 

«Madrigali guerrieri, et amorosi» К. Монтеверді: 1) через відтворення експресії 

конкретного слова; 2) через риторичну виразність поетичної фрази або цілого 

рядка; 3) через одночасне єднання різних рядків поетичного тексту, яке 

створює нові смислові поля. 

Проаналізувавши мадригали Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et 

amorosi» за трьома принципами об’єднання поетичного та музичного текстів, ми 

виявили особливі, характерні засоби музичного втілення вербального тексту, які 

застосовує К. Монтеверді. Серед таких засобів виокремлюємо метод повтору або 

риторичну фігуру epizeuxsis, що акцентує увагу слухача та підкреслює 

важливість слова. Наприклад, у войовничих мадригалах «Altri canti d'Amor tenero 

arciero», «Se vittorie si belle» та інших, багаторазові повторення слів «incontri», 

«armi» «vittorie», «a militar», «pugnerò» сприяють посиленню сприйняття афекту 

небезпеки. У любовних мадригалах «Altri canti di Marte e di sua schiera», «Vago 

augelletto che cantando vai», «Dolcissimo uscignolo» повторенням слів «cantando», 

«ardo», «vieni»,  фрази «le sanguine vittorie», поетичних рядків «vago augelletto 

che cantando vai», «piangendo il tuo tempo passatо» та ін. композитор досягає 

втілення дієвого стану героя, коли він співає, палає, та досконалого зображення 

певних природних явищ. Також, у любовних мадригалах композитор застосовує 

музично-риторичний прийом гіпотипозу, що представляє очевидний тип 

посилення значення окремих слів або фраз: мелізматика слова «io canto» у 

мадригалі «A ltri canti di Marte e di sua schiera», слів «garrula» та «mormorando», 

фрази «e là veloce» у мадригалі «Mentre vaga Angioletta» сприяють більш 

глибокому донесенню особливості співу, бормотання, балакучості.  
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Одночасним втіленням двох різних слів або поетичних фраз К. Монтеверді 

досягає ефекту подвійного посилення емоційного впливу на слухача. Музичні 

засоби втілення варіюються від ідентичних в обох партіях, до повністю 

контрастних, що залежить від необхідного афекту. 

Було з’ясовано, що композитор тонко відчуває всі рівні поетичного тексту: 

інтонаційний, ритмічний, формотворчий та образно-емоційний. Всі афекти 

поетичного тексту знаходять відображення у відповідних риторичних музичних 

інтонемах (характерних секундах lamento, що втілюють афект печалі, висхідних 

стрибках для передачі войовничого експресивного стану, тощо). Як знавець 

високої італійської мови К. Монтеверді зберігає ритмічну структуру поетичної 

фрази і конкретного слова у музичному тексті: організація музичного часу 

залежить від співвідношення наголошених та ненаголошених складів поетичного 

тексту, а продовженою тривалістю композитор часто акцентує перший з них 

(наприклад, як у слові pugnerò у войовничому мадригалі «Armato il cor 

d‟adamantina fede»). Щодо особливостей процесу формотворення, слід 

наголосити, що в його основі знаходиться метод повтору, оскільки повторюючи 

той чи інший розділ поетичного тексту у мадригалі, композитор вибудовує певну 

послідовність частин (зміни фактури тут постають важливим чинником для 

виявлення композиційних закономірностей, як наприклад, у мадригалах «Altri 

canti d'Amor tenero arciero», «Hor che‟l ciel e la terrа», «Il Combattimento di 

Tancredi e Clorinda», у любовних мадригалах «Vago augelletto che cantando vai», 

«Mentre vaga Angioletta» та ін.). Загальний образно-емоційний рівень 

поетичного тексту визначає характерні музичні прийоми, які мають виразне 

художнє навантаження. Наприклад, підсилена мелізматика (образ співу 

пташиного у любовному мадригалі «Vago augelletto che cantando vai»), 

«зображальна» ритмічна організація (образ військового маршу та боротьби у 

войовничому мадригалі «Altri canti d'Amor tenero arciero»), риторичні 

хроматичні півтони (образ «пиття солодкої гіркоти» у войовничому мадригалі 

«Hor che‟l ciel e la terrа») тощо. 
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ВИСНОВКИ 

Жанр мадригалу, якому К. Монтеверді присвятив п’ятдесят років, займає 

значне місце у творчому доробку композитора. У восьми прижиттєвих Книгах 

мадригалів відобразився весь шлях розвитку жанру з кінця XVI – до середини 

XVII століть. Деякі мадригали наблизились до драматичних сценічних творів, 

зокрема, новітнього феномену італійської культури барокової доби – опери. Ці 

Книги можна сміливо назвати скарбницею старовинної музики, адже саме на їх 

прикладах можна простежити технічне вдосконалення композиторського 

почерку К. Монтеверді та відтворити процес переходу від старого стилю письма 

(Prima pratica), в основі якого знаходилось панування принципів строгого 

контрапункту, до нового (Seconda pratica), для якого визначальним було виразне 

прочитання поетичного тексту. 

Метою композитора, за його власними численними визнаннями, було 

створення особливої музичної мови, що втілювала б найпотаємніші емоційні 

сфери внутрішнього світу людини, його багатство і складність, афективні 

контрасти і пристрасті. К. Монтеверді приділяв значну увагу проблемі втілення 

драматичних емоцій і образів поетичного тексту в музиці. Збагачуючи палітру 

афектів в своїй творах, композитор тим самим створив умови  формування 

справжньої музичної драми, найбільш знаменитими зразками якої стали його 

масштабні опери – «Орфей» та «Коронація Поппеї». 

Провідним вектором діяльності Монтеверді була робота над доскональним 

прочитанням поетичного тексту у музичному творі, і пошуки «інструментів» для 

виконання такої складної задачі зайняли значне місце у його творчості. 

Піднесення значення слова, виразність якого до музичного твору прагнули 

повернути з канонів давньогрецької трагедії представники «Флорентійської 

камерати», стала важливим принципом оновлення музичної мови у добу Бароко. 

Однак для цього необхідно було реформувати традиційний поліфонічний склад, 

який унеможливлював відродження принципів античного театру. Тож, за 

думкою дослідників, «вирішальним фактором для зміни системи координат 
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стало слово, а основним орієнтиром для слухача – мелодія» [73, с. 44]. Саме 

слово повинно було втілюватись виразною мелодичною лінією. Про значення 

таких зрушень у мистецтві Н. Арнонкур зазначав, що «неможливо собі уявити 

більшого контрасту, ніж між тодішньою традиційною музикою і новою 

монодією – це була, ймовірно, найбільш радикальна революція в історії західної 

музики» [16, с. 31] Увага до слова в музиці бароко, до афекту, який воно містить, 

була максимально сконцентрована. 

У зв’язку з цим, у запропонованій дисертації було окреслено сучасні 

наукові погляди на проблему поєднання вербального та музичного текстів у 

праціях Л. Крамера, Ю. Лотмана, К. Руч’євської, О. Михайлова, Т. Бершадської, 

В. Васіної-Гроссман, В. Жаркової та ін. В результаті визначено, що дослідження 

синтезу слова і музики відбувається на різних композиційних рівнях: образно-

емоційному, інтонаційному, ритмічному, формотворчому (за О. Михайловим, 

В. Васіною-Гроссман). Одним з важливих векторів взаємодії слова та музики 

виступають міркування про тотожність слова та музики, що проявляється у 

прирівнюванні слова (поетичного, прозового) до фрази музичної, в якому 

мелодичний рух визначається поетичною фразою (або словом) та зворотній 

процес, коли мелодія впливає на ритм тексту (за К. Руч’євською). Ритмічна 

організація поетичного та музичного творів є основою формотворення 

композиції, а реконтекстуалізація виступає важливим чинником передачі 

особливих сенсів та істин (за Л. Крамером). Відмінності ж між вербальною та 

музичною мовами, як підкреслюють дослідники, полягають у тому, що 

нехудожня вербальна мова поділяється на план вираження та план змісту, а у 

музичній мові, навпаки, відбувається повна взаємозалежність того «як сказано» і 

того «що сказано» (за Т. Бершадською). 

Процес сприйняття тексту (художнього) відбувається у часовому вимірі у 

послідовності «початок тексту автора – сприйняття тексту адресатом – 

осмислення та розуміння тексту адресатом – очікування адресата, щодо 

подальшого розвитку тексту – заключний текст автора». Це зумовлює 
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формування функцій тексту, основними з яких є передача інформації, творча 

функція та функція пам’яті (за Ю. Лотманом). 

Увага до музикальності поезії, як аспекту поєднання вербального та 

музичного текстів зумовлена вродженою природою прагнення слова до музики. 

Саме музикальність, з її особливими якостями
136

, може прирівнюватись до 

поняття інтонації (за О. Михайловим та К. Руч’євською). 

Взаємодія музичного та поетичного мистецтв у XVII столітті 

вибудовувалась на основі поєднання емоційного та раціонального начал, 

вивчення особливостей якого відбувалось у риториці. Сформувавшись за часів 

епохи Античності, риторика переживала своє нове народження в епоху Бароко. 

Предметом риторики виступала усна художня мова, а її основним завданням 

став емоційний вплив на почуття слухача, адже риторика діє «не тільки на 

основі логіки, а й на основі емоційних доказів, які належать виключно художній 

творчості оратора (емоції та фігури, якими він прикрашає мову)» [168, с. 27]. 

Отже, важливу роль відігравали правильність, ясність, впорядкованість та краса 

мови. Досягти цих критеріїв дозволяли ретельний відбір слів, їх поєднання та 

використання фігур мови. 

У XVI – XVII століттях, коли зростає інтерес до людської особистості, 

риторика була спрямована до більш глибокого вираження внутрішнього світу 

людини, до пошуку нових способів впливу на слухача за допомогою слова, вона 

перетворювалася на інструмент для управління пристрастями людини. Як 

підкреслює В. Жаркова, «Terra incognita притягує думки і бажання людини нової 

формації, – це сфера емоцій і почуттів, вперше проявляла себе в мистецтві не 

тільки через слово, жест або зображення, але через звук» [73, с. 28]. Закономірно, 

що процес проникнення принципів риторики до музичних творів мав найбільшу 

активність у період з XVI по XVIII століть. У зв’язку з цим було прослідковано 

основні механізми впливу музичної риторики на слухача та принципи 

                                           
136

 За визначенням К. Зєнкіна, «піднесеність поетичного сенсу над предметно-понятійною 

конкретикою, її амбівалентність і підкреслена процесуальність» [74, с. 373]. 
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використання музично-риторичних фігур, які мали потужне смислове 

навантаження для творів композиторів. 

В роботі визначено основні етапи формування жанру мадригалу в 

музичній культурі XVI–XVII століть. У першому періоді виявлено значення 

діяльності венеційської (А. Вілларт), римської (К. Феста та С. Феста) та 

флорентійської (Я. Аркадельта.) шкіл мадригалістів, творчість яких мала зв’язки 

з більш ранніми ліричними жанрами (фроттолой та мотетом). У другому періоді 

(О. Лассо, А. Ґабрієлі, Л. Маренціо) – мадригал набув характеру витончено-

вишуканої п’єси з ретельно проробленою п’ятиголосного фактурою. У третьому 

періоді (К. Джезуальдо, К. Монтеверді) мадригал наближається до яскравої 

драматичної сцени. 

У дослідженні було проаналізовано перші сім Книг мадригалів 

К. Монтеверді як етапи творчого шляху композитора. На прикладі окремих 

мадригалів з кожної Книги розглянуто процес розвитку композиторського стилю 

К. Монтеверді, виявлено його поетичні вподобання під час написання кожної з 

Книг. У Першій книзі композитор ще не надає особливої переваги одному 

поетові (Дж. Гваріні, А. Аллегретто, Дж. М. Бонардо, А. Пармо, Л. Грота, 

Дж. Строцци і Т. Тассо.), проте починаючи з Другої книги К. Монтеверді обирає 

тексти поетів, творчістю яких був цілком захоплений в даний період. У Другій 

книзі таким поетом є Т. Тассо, у Третій – Дж. Гваріні, у Четвертій – Т. Тассо та 

Дж. Гваріні, у П’ятій – Дж. Гваріні, у Шостій – Дж. Маріно, у Сьомій, – 

Дж. Маріно, Т. Тассо та Дж. Гваріні. 

Мадригали Першої книги близькі за стилем до канцонет, адже саме в цей 

час композитор пильно вивчає твори Л. Маренціо та Л. Луццаскі, які вплинули 

на творче мислення К. Монтеверді. Вже в цій Книзі композитор 

продемонстрував глибоке знання музичних фігур, які використовували його 

попередники. У Другій книзі мадригалів розширюються засоби виразності 

(наприклад, використання п’ятиголосся задля розширення фраз, коли кожен 

голос вступав у вільній послідовності). Під час роботи над Третьою книгою 

мадригалів К. Монтеверді захоплювався творчістю Ж’яша де Верта та 
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наслідував деякі його ідеї. Особливістю Книги стало опанування композитором 

послідовного розвитку, різких гармонічних змін, монотонної декламації та 

виразних декламаційних ритмів. У Четвертій книзі мадригалів посилюється 

експресивна емоційна сфера, для якої стали характерними дисонанси та 

хроматизми. П’ята книга мадригалів сповнена драматичними образами, однак 

головним новаторством тут стає використання інструментального супроводу до 

останніх шести мадригалів, що додає мадригалам нових темброво-гармонічних 

фарб. 

Шоста книга мадригалів повністю написана у stile antico, що було досить 

незвичним, після «прориву» П’ятої книги. Однак методи роботи з поетичним 

текстом розширюються: композитор втілює деякі поетичні рядки у довільному 

порядку, не слідуючи поетичному оригіналу. Особливістю Сьомої книги 

«Concerto: settimo libro de madrigali a 1, 2, 3, 4 e sei voci, con altri generi de Canti», 

стала повна відсутність п’ятиголосних мадригалів. Книга насичена дуетними 

мадригалами, а інструментальна партія займає значне місце, адже навіть 

відкривається Книга інструментальною sinfonia. 

Основну увагу в роботі приділено Восьмій книзі «Madrigali guerrieri, et 

amorosi», яка стала концентрацією пошуків особливої музичної мови для точної 

передачі афекту поетичного тексту, що мав би емоційний вплив на слухача. Вся 

Книга заснована на емоційних контрастах душевного стану героя: войовничому 

та любовному. Однак ці дві протилежні сфери також протистоять одна одній в 

кожному мадригалі і втілюються у різних варіантах. 

Важливим артефактом для розуміння творчих пошуків К. Монтеверді є 

передмова композитора до Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et amorosi» 

оскільки саме в ній є характеристика емоцій пристрасті, гніву, смирення або 

благання. Гнів – це афект, для втілення якого К. Монтеверді винаходить новий 

музичний спосіб та дає назву stile concitato (збуджений стиль). Stile concitato 

імітує військові пристрасті людини, яка йде в бій. Композитор стверджує, що 

саме «контрасти глибоко впливають на наш розум <…>, тому я, приклавши 



176 
 

багато зусиль і досліджень, поставив перед собою завдання виявити їх» 

[255, с. XV]. 

Підсумуємо, що в першій частині «Книги», у войовничих мадригалах, 

К. Монтеверді репрезентує протистояння героя почуттю любові, яке виступає в 

образі ворожої сили. В мадригалах сюжети розвиваються так, що в кінцевому 

підсумку ворог здобуває перемогу. 

Прочитання сфер любові та войовничості в цій частині Книги наступне: 

боротьба ведеться з прекрасним, піднесеним почуттям любові, піддавшись якому 

герой ризикує втратити мужність і рішучість до опору. Ворог Любов нападає, а 

герой захищається. Герої мадригалів К. Монтеверді завжди сильні духом, 

оскільки ведуть боротьбу, до останнього подиху, незважаючи на силу ворога. 

Однак, їм властиво і почуття страху, що підкреслює їх людське начало. Страх 

поразки – природнє почуття, яке композитор втілює особливими музичними 

рішеннями. Хроматичні підйоми характеризують моменти появи стану 

розгубленості і збентеження, що приховані в душі героя. А низхідні епізоди 

демонструють абсолютну безвихідь, момент усвідомлення поразки. 

Трактування смерті в мадригалах К. Монтеверді не однозначне. Загибель 

представлена не закінченням життєвого шляху, а поневоленням героя на століття 

в полон ворожої сили Любові. Саме тому поразка іноді має ніжне, співуче і 

солодке втілення (мадригал «Gira il nemico»). Зануриться в світ солодких мрій – 

для воїна гірше за фізичну смерті, у зв’язку з тим, що воїн на завжди 

позбавляється волі і свободи, потрапляючи під чари Любові. Отже, проведення 

тонкої грані між боротьбою і поразкою є важливою особливістю в контексті 

створення емоційних контрастів у творах К. Монтеверді. 

У другій частині «Книги», в любовних мадригалах, композитор показує 

внутрішній світ героя. К. Монтеверді розкриває можливості виразності мелодії 

та підносить її як символ особистості людини, як її Голос, тому важливого 

значення набуває звучання домінуючої мелодії. У цій частині Книги бурхливі 

емоції та пристрасті поступаються місцем заглибленим стражданням героя. У 



177 
 

любовних мадригалах Монтеверді може акцентувати увагу на одному 

поетичному рядку, який проходить пунктиром крізь всю тканину твору. 

Композитор використовує в мадригалах музично-риторичні фігури, які в 

ХХІ столітті сприймають як музичні цитати минулого. При їх проведенні (навіть 

не знаючи перекладу тексту) стає зрозуміло, який афект знайшов своє втілення в 

тому чи іншому епізоді. Наприклад, catabasis і anabasis вказують в яку сферу 

направляється образна сфера (відчай або рішучість), passus duriusculus не 

залишає ніяких надій на просвітлення або порятунок. Використанням 

риторичного прийому apocope (коли раніше втілений поетичний рядок звучить 

знову, але в скороченому вигляді) композитор підкреслює повторення окремих 

поетичних фраз. Отже, відомі смислові фігури допомагають композитору 

пов’язати слухача із сферою переживань та почуттів, закладених у поетичному 

тексті. 

Відповідно до обраної мети роботи вперше було здійснено підрядковий 

переклад староіталійських текстів мадригалів Восьмої книги, що дозволило 

провести дослідження взаємодії вербального та музичного тестів. В результаті 

виявлено три основних підходи композитора до єднання поетичного і музичного 

рядів: 1) музичне прочитання афекту слова; 2) музичне прочитання афекту 

поетичної фрази або цілого поетичного рядка; 3) одночасне поєднання різних 

афектів двох слів або рядків поетичного тексту у різних голосах. Основними 

музичними прийомами на цьому шляху творчої роботи К. Монтеверді постають: 

поєднання різних, контрастних афектів в одному мадригалі, вільна трактовка 

поетичного тексту (з порушенням структури поетичного оригіналу); 

використання різноманітних виконавських складів та розвинений 

інструментальний супровід для посилення афектів, закладених в поезії 

(мадригали від двох до восьми партій з інструментальним супроводом, зміна 

виконавського складу всередині мадригалу); втілення образів декількох 

персонажів в одному мадригалі, що наближує його до сценічного твору.  

Могутня творча природа К. Монтеверді як композитора-драматурга  

проявляється в тому, що він не тільки уважно вслуховується в звучання 
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поетичного тексту, але сприймає його як джерело формування нової музично-

поетичної цілісності. Оригінальний підхід композитора до обраних поетичних 

текстів можна бачити і в тих зразках, де він не слідує за емоційним змістом 

поетичного тексту, а створює нові емоційно-смислові шари (наприклад, музичне 

відтворення поетичного тексту «Mille volte il di moro et mille nasco» – Тисячу 

разів я вмираю і тисячу відроджуюсь з войовничого мадригалу «Hor che‟l ciel e 

la terrа» ). Це є свідченням особистісного ставлення композитора до змісту 

поетичного тексту, його авторського художнього рішення, яке виходить 

виключно із глибинних закономірностей розвитку поетичного образу, а не із 

практичного завдання «озвучити» поетичні рядки. Найбільш цікаві варіанти 

такого авторського прочитання було виявлено у мадригалах Восьмої книги 

«Madrigali guerrieri, et amorosi». 

Основними музичними засобами втілення поетичного тексту завжди 

управляє афект, залежно від якого, композитор розробляє конкретне слово, 

словосполучення або ж цілий поетичний рядок. Закономірно, що у войовничих 

мадригалах, для втілення афекту рішучості, композитор використовує 

багаторазове повторення слова, для наступу – секвенції або імітацію з активним 

ритмічним рухом. Командні, наказові інтонації втілює висхідними стрибками. 

Відповідно, у любовних мадригалах спектр афектів зі сфери рішучості та 

експресивного протистояння трансформується у витончені страждання від 

кохання, розчарування в солодких очікуваннях, мрійливість (що породжує 

власне ці очікування) та стогони закоханого героя за недосяжним ідеалом. Отже, 

афект страждання (меланхолійного та експресивного) проявляються низхідним 

мелодичним рухом (часто з пунктирним ритмом), дрібними тривалостями у по 

звуках тризвуків, висхідних стрибкі на широкі інтервали, що підкреслює 

трагічний експресивний смуток, (як у мадригалі «Vago augelletto che cantando 

vai», «Non avea Febo ancora» та ін.), повтори нав’язливих мелізматичних мотивів 

(як у мадригалі «Mentre vaga Angioletta»), які вібображують саме меланхолійне 

страждання. Емоція розчарування та усвідомлення факту нероздільного кохання 

втілюється вигуками (як у мадригалі «O sia tranquillo il mare o pien d‟oroglio» та 
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ін.). Емоція мрійливості втілена через музичну характеристику образів природи – 

медитативний статичний рух (як втілення образу моря у мадригалі «O sia 

tranquillo il mare o pien d‟oroglio» та ін.). Стогони героя представлені паузами. 

Підкреслимо, що композитор сміливо змінював порядок слів та поетичних 

рядків у тексті, задля виокремлення та розробки того чи іншого емоційного 

стану (в залежності від мадригалу). Один поетичний рядок або слово може 

повторюватись у певному алгоритмі, або, на композиторський розсуд, з’являтись 

у різних частинах мадригалу. 

Особливо слід підкреслити новаторство К. Монтеверді в осмисленні 

значення ритму в розкритті сенсу слова та втіленні його експресії. 

Спираючись на ритм вимови поетичного тексту, композитор наголошені склади 

підкреслює більшою тривалістю, ніж ненаголошені. За допомогою такого 

прийому К. Монтеверді досягає небувало виразного прочитання слова і 

майстерно презентує слухачеві всю палітру сенсів, закладених в поезії. 

Зазначимо, однак, що іноді зустрічаються свідомі порушення цього принципу, 

які створюють спеціальні художні ефекти. Наприклад, акцентування довгою 

тривалістю ненаголошеного складу слова «ballando» (танцюючи) з любовного 

мадригалу «Ninfa che, scalza il piede e sciolta il crine» натякає на образ вільного 

танцю (танцювального руху), не підпорядкованого словесному ритму. 

Отже, усі зазначені способи роботи з поетичним текстом композитор 

застосовував з єдиною метою – максимально точно втілити афекти поетичного 

тексту в музиці і посилити їх вплив на слухача особливими можливостями 

музичної мови. За висловом Р. Роллана: «Воістину з Монтеверді починається у 

сімнадцятому столітті відродження прав людського серця висловлюватися 

мовою музики» [141, с. 93]. У своїх дослідженнях природи людських 

пристрастей К. Монтеверді до кінця життя встановлював нові зв’язки між 

музикою і поезією, вивчення яких має значну практичну цінність, адже дозволяє 

розширювати емоційні і смислові горизонти реалізації сучасної людини в 

сучасному музичному світі.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Підрядкові переклади 

№1 Filli cara ed amata  

(Філлі дорога та кохана) 
Filli cara ed amata, 

Філлі дорога та кохана, 

Dimmi per cortesia 

Скажи мені будь ласка 

Questa tua bella bocca non è mia? 

Ці твої прекрасні вуста не мої? 

Ahi non rispondi ingrata 

Ах не відповідаєш невдячна 

E col silenzio nieghi 

І з мовчанням наполегливо відмовляєшся  

D'ascoltar i miei prieghi. 

Слухати мої молитви. 

Piacciati almen, se taci, 

Насолоджуюсь тобою, якщо мовчиш 

D'usar in vece di risposta i baci. 

Використовуй замість відповіді поцілунки. 

 

№2 Non giacinti o narcisi  

(Не гіацинти і не нарциси) 
Non giacinti o narcisi 

Не гіацинти і не нарциси, 

ma piccioletti fior siamo, che Amore 

Але маленькі квіти, які ми є, які люблять 

manda a voi, di beltà candido fiore. 

посилають тобі краси білу квітку. 

O, se il sol de' vostri occhi, 

О, якщо сонце твоїх очей, 

pur un poco ne tocchi, 

чіпає нас хоч на мить, 

saran vil alghe poi 

ганебні водорості 

e narcisi e giacint‟a fronte a noi. 

і нарциси та гіацинти перед нами. 

 

№3 Se per estremo ardore  

(Якщо через вищу палкість) 
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Se per estremo ardore 

Якщо через вищу палкість 

morir potesse un core 

померти зможе серце 

saria ben arso il mio, 

скоріш добре спалить моє, 

fra tant‟ incendio rio; 

великою пожежею жорстокою; 

ma come salamandra nel mio foco 

та як саламандра в моєму вогні 

vivo per la mia donna in festa e‟n gioco, 

живу для моєї жінки  в радості та жартах, 

e se m‟avvien tal‟hora 

та якщо це відбудеться зі мною 

che per dolcezza i‟ mora, 

від ніжності я помру, 

mercè d‟Amor, risorgo qual Fenice 

завдяки Амуру, відроджуюсь як Фенікс 

sol per viver ardendo ogn‟hor felice. 

тільки, щоб жити, спалюючи кожну годину щасливу. 

 

№4 Ohimé, se tanto amate  

(На жаль, якщо так сильно любите) 
Ohimé, se tanto amate 

На жаль, якщо так сильно любите 

di sentir dir Ohimè, deh perché fate 

чути, як я говорю «На жаль», чому 

chi dice Ohimè morire? 

той хто каже На жаль помирає? 

S‟io moro un sol potrete 

Якщо я помру один – зможете 

languido, e doloroso Ohimè sentire; 

знемагати, і печально На жаль відчувати; 

Ma se, cor mio, volete 

Але якщо, моє серце, хочете 

che vita abb'io da voi, e voi da me, 

щоб життя моє виходило від Вас, і Ваше від мене 

avrete mille e mille dolci Ohimè. 

у Вас буде тисяча і тисяча солодких зітхань. 

 

№5 Era l’anima mia già presso a l’utim’ore  

(Була моя душа вже близька до кінцевої години) 

Era l‟anima mia già presso a l‟utim‟ore 

Була моя душа вже близька до кінцевої години 
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e languia come langue alma che more; 

і знемагала, як мліє душа, що вмирає; 

quando anima più bella e più gradita 

коли душа найкрасивіша та найбажаніша  

volse lo sguardo in sì pietoso giro, 

так співчутливо подивилася на мене, 

che mi ritenne in vita. 

що зберегла мені життя. 

Parean dir que‟ bei lumi, 

Здається, говорить те чарівне світло, 

«Deh, perché ti consumi?» 

«Ах, чому ти знемагаєш?» 

Non m‟è sì caro il cor, ond‟io respiro, 

Не так дорого мені моє серце, ніж те, яким я дихаю, 

come se‟ tu, cor mio; 

ніби ти – моє серце; 

se mori, ohimè, non mori tu, mor‟io. 

якщо вмираєш, ох, не ти вмираєш, вмираю я. 

 
№6 A Dio, Florida bella  

(Прощавай, Флоріда прекрасна) 
A Dio, Florida bella, 

Прощавай, Флоріда прекрасна 

il cor piagato nel mio partir lascio 

серце поранене залишаю 

e porto meco la memoria di te, 

і ношу з собою пам’ять про тебе, 

si come se co cervo trafitto suol 

ніби олень простромлений 

lo strale alato 

стрілою окриленною. 

Caro mio Floro a Dio, 

Дорога моя Флоро, прощавай 

l‟amaro stato consoli amor 

гіркота втішає любов 

del nostro viver cieco, 

нашого життя сліпого, 

che se‟l tuo cor mi resta 

якщо твоє серце залишиться зі мною 

il mio vien teco com‟ augellin 

моє прийде до тебе як пташка 

che vola al cibo amato. 

що летить до їжі улюбленої. 

Così su‟l Tebro 
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Так на Тебро 

a lo spuntar del sole 

на сході сонця 

quinci e quindi confuso un suon 

тут і там заплутаний звук 

s‟udio di sospiri, di baci e di parole. 

зітхань, поцілунків та слів. 

Ben mio, rimanti in pace, 

Любий мій, залишайся з миром, 

e tu, ben mio, vattene in pace 

і ти, моя люба, іди з миром 

e sia quel che‟l ciel vuole. 

І чого б це не вартувало 

A Dio Floro (dicean), 

Прощавай Флоро (сказали) 

Florida a Dio. 

Флоріда прощавай. 

 

№7 Interrotte speranze  

(Розбиті надії) 
Interrotte speranze, eterna fede, 

Розбиті надії, вічна віра, 

fiamme e strali possenti in debil core; 

полум’я і стріли могутні у слабкому серці; 

nutrir sol di sospir un fero ardore 

живити тільки лютим палким подихом 

e celar il suo mal quand‟altri il vede; 

і приховати свій біль, коли його бачать інші; 

seguir di vago e fuggitivo piede. 

слідувати туманними і втікаючими слідами. 

l’orme rivolte a volontario errore; 

сліди перетворилися на добровільну оману; 

perder del seme sparso e‟l frutto e‟l fiore 

втратити насіння розкидане і плід і квітку 

e la sperata al gran languir mercede; 

і надії на велику вистраждану нагороду; 

far d‟uno sguardo sol legge ai pensieri 

поглянути тільки на думки 

e d‟un casto voler freno al desìo, 

і захотіти приборкати бажання невинності 

e spender lacrimando i lustri interi: 

і витратити слізно цілі роки: 

questi ch’a voi, quasi gran fasci invio, 

я надсилаю тобі великий букет, 
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donna crudel, d‟aspri tormenti e fieri, 

дама жорстока, суворих і жахливих мук, 

saranno i trofei vostri e‟l rogo mio. 

це буде твоїм трофеєм і прокляттям моїм. 

 

№8 Altri canti d’Amor, tenero arciero 

(Інші співають про Амура, ніжного лучника) 

Altri canti d‟Amor, tenero arciero, 

Інші співають про Амура, ніжного лучника 

i dolci vezzi, e i sospirati baci; 

солодкі пестощі та зітхаючі поцілунки 

narri gli sdegni e le bramate paci 

промовляєш невдоволення та пристрасно бажаєш спокою 

quand‟unisce due alme un sol pensiero. 

коли з’єднуються дві душі в єдиній думці. 

Di Marte io canto, furibondo e fiero, 

Про Марс я співаю, лютий і гордий, 

i duri incontri, e le battaglie audaci; 

жорсткі зустрічі та сміливі битви; 

strider le spade, e bombeggiar le faci, 

крокуючі мечі та підривані обличчя 

fo nel mio canto bellicoso e fiero. 

в моїй пісні войовничій і гордій. 

Tu cui tessuta han di cesareo alloro 

О, ти, кому вплели царів гідний лавр 

la corona immortal Marte e Bellona, 

безсмертна корона Марса і Беллона 

gradisci il verde ancor novo lavoro, 

прийми мою прихильно нову працю 

che mentre guerre canta e guerre suona, 

в якій війни співаються і звучать. 

oh gran Fernando, l‟orgoglioso choro 

О, величний Фердинанд, гордовитий хор 

del tuo sommo valor canta e ragiona. 

про високу доблесть твою співає і міркує. 

 

№9 Hor che ‘l ciel e la terra e ‘l vento tace 

(Час, коли небо і земля, і вітер тихий) 

Hor che „l ciel e la terra e „l vento tace 

Час, коли небо і земля, і вітер тихий 

et le fere e gli augelli il sonno affrena, 

І звірі, і птахи заспокоюються сном 

Notte il carro stellato in giro mena 

Нічна колісниця зоряна навкруги рухається 
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et nel suo letto il mar senz‟onda giace. 

і в своєму ліжку море без хвиль лежить нерухомо. 

veggio, penso, ardo, piango; et chi mi sface 

бачу, думаю, палаю, плачу; і вона, та, хто наповнює мене горем 

sempre m‟e inanzi per mia dolce pena: 

завжди переді мною, в моєму солодкому покаранні 

guerra e „l mio stato, d‟ira et di duol piena, 

війна – ось мій стан, повний болю і гніву 

et sol di lei pensando o qualche pace 

і тільки про неї думаю в деякому спокої 

Cosi sol d‟una chiara fonte viva 

Так, тільки з чистого життєвого джерела 

move il dolce e l‟armo ond‟io mi pasco 

виникає солодкість і гіркота, якими я харчуюся 

una man sola mi risana e punge 

одна рука лише може мене вилікувати і убити 

E perche „l mio martir non giunga a riva, 

І чому моє страждання ніколи може завершитися 

mille volte il di moro et mille nasco 

тисячу разів я вмираю і тисячу народжуються 

tanto da la salute mia son lunge 

так, що завжди далекий від мого спасіння. 

 

№10 Gira il nemico insidioso Amore 

(Оточив ворог підступний, Любов) 

Gira il nemico insidioso Amore 

Оточив ворог підступний, Любов 

La rocca del mio core. 

Фортецю мого серця 

Su presto! Ch‟egli qui poco lontano, 

Дій швидше! Так як він тут трохи вдалечині 

Armi alla mano. 

Зброя в руках 

Nol lasciamo accostar, 

Не дозволимо наближатися 

ch‟egli non saglia 

щоб він не піднявся 

Sulla fiacca muraglia. 

на ослаблену стіну 

Ma facciam fuor una sortita bella: 

Але робіть вихід сміливо: 

Butta la sella! 

Сідлайте коней! 

Vuol degli occhi attaccar il baluardo 



215 
 

Хотів очима атакувати бастіон 

Con impeto gagliardo. 

З поривом потужним. 

Su presto! Ch‟egli qui senz‟alcun fallo, 

Дій швидше! Так як він тут поза всякою помилки, 

Tutti a cavallo. 

Всі по конях. 

Cor mio, non val fuggir; 

Серце моє, не варто бігти 

sei morto e servo 

ти померло і поневолено 

d‟un tiranno protervo. 

тираном зухвалим 

Ch‟el vincitor ch‟è già 

Який переміг який є вже 

dentro alla piazza 

всередині фортеці 

Grida: «Foco, amazza». 

Кричить: «Вогонь, вбиває». 

 

№11 Se vittorie si belle 

(Якщо перемогу прекрасну) 

Se vittorie sі belle 

Якщо перемогу прекрасну 

han le guerre d‟amore, 

мають війни за любов, 

fatti guerrier mio core. 

ставай войовничим моє серце 

E non temer degl‟amorosi strali 

і не бійся люблячих стріл 

le ferite mortali. 

смертельні рани. 

Pugna, sappi ch‟е Gloria 

Бийся! дізнайся яка слава 

il morir per desio de la vittoria. 

вмирай, за бажання перемоги. 

 

№12 Armato il cor d’adamantina fede 

(Озброєне серце твердою вірою) 

Armato il cor d‟adamantina fede 

Озброєне серце твердою вірою 

nell‟amoroso regno, 

в любовному царстві 

a militar ne vegno, 
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битися я прийшов 

contrasterò col Ciel e con la sorte, 

буду протистояти небу і долі 

pugnerò con la morte, 

воюватиму зі смертю 

ch‟intrepido guerriero 

безстрашним воїном 

se vittoria non ho, vita non chero. 

якщо перемогу не одержу я, життя не солодке. 

 

№13 Ogni amante e’ guerrier 

(Кожен коханець – воїн) 

Ogni amante è guerrier, nel suo gran regno 

Кожен коханець – воїн в своєму великому королівстві 

ha ben Amor la sua milizia anch‟egli. 

Амор теж має своє ополчення. 

Quella fiorita età, ch‟el duro pondo 

У розквіті юності, коли тяжкість 

può sostener de l‟elmo e dello scudo 

шолома і щита легко переноситься, 

negli assalti d‟Amor fa prove eccelse 

в битвах можна зробити великі подвиги. 

Né men sconcio è veder tremula mano 

Вигляд тремтячої від старості руки 

per troppa età vibrar la spada e l‟asta, 

надто метати мечем і  списом, 

che sentir sospirar canuto amante. 

як звук подиху хриплого коханця. 

Ambo le notti gelide e serene 

У крижані, мовчазні ночі, 

e l‟amante e ‟l guerrier traggon vegghiando: 

коханець і воїн проводять, спостерігаючи: 

questi a salvar del capitan le tende, 

один охороняє табір свого командира, 

questi a guardar l‟amate mura intento 

а інший дивиться на стіни, які йому так дорогі. 

Non mai di faticar cessa il soldato 

Солдат не припиняє працювати 

né riposa già mai verace amante 

і ніколи не відпочиває справжній коханець 

Ambo sormonteran de‟ monti alpestri 

Обидва підкорюють альпійські гори 

le dure cime, ambo torrenti e fiumi 

тверді вершини, струмки і ріки 
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tra piogge e nembi varcheran sicuri. 

між дощем і хмарами вони пройдуть благополучно. 

Non del vasto Ocean l‟onde spumanti, 

Не блискучі хвилі океану безкрайнього, 

non d‟Euro o d‟Aquilon l‟orribil fiato 

не Євра або Аквилона жахливе дихання 

frenar potrà gl‟impetuosi cori 

може стримати стрімкі серця 

se di solcar il mar desio gli sprona. 

якщо це спонукає їх перетнути море. 

Chi se non quei che l‟amorosa insegna 

Хто, як не ті, хто вченням закоханого 

segue, o di Marte al ciel notturno e fosco 

слідує або Марса до похмурого неба 

può la pioggia soffrir, le nevi, il vento?  

витримають дощ, сніг і вітер? 

Taccia pur dunqu‟omai lingua mendace 

Тому нехай ні один брехливий язик 

di più chiamar ozio e lascivia e Amore, 

ніколи більше не назве Амура безтурботним або хтивим, 

ch‟Amor affetto è sol di guerrier core 

бо любов живе тільки в серцях воїнів 

Io che nell‟ozio nacqui e d‟ozio vissi, 

Я, народжений в безпечності і той, що жив в безпечності, 

che vago sol di riposata quiete, 

як блукаюче сонце спокійного умиротворення, 

trapassava non pur l‟ore notturne, 

пройшов не тільки через години нічні, 

ma i giorni interi ancor tra molli piume 

але цілісінькі дні все ще серед м’якого пір’я 

e tra grat‟ombre d‟ogni cura scarco, 

і серед тіней будь-якої турботи мізерної, 

il fresco mi godea d‟un‟aura lieve  

прохолода мене тішить подихом легким 

o ‟l roco mormorar d‟un picciol rivo, 

або хрипке дзюрчання струмка, 

che fea tenor degli augelletti al canto. 

це створило образ пташки співочої. 

Io stesso poi che generosa cura 

Я сам з тих пір, як щедрою турботою 

di bellissimo Amor mi punse il core, 

прекрасної Любові серце моє зачепило, 

all‟or che ‟l guardo volsi al divin lume, 

коли я дивлюся на неї, я звертаюся до божественного світла, 
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che sfavillar vidi io da quei belli occhi, 

що я бачив в цих прекрасних очах, 

e ‟l suono udii che da rubini e perle 

і звук, який я чув від рубінів та перлин 

mi giunse al cor d‟angelica favella, 

він дійшов до мене в серце ангельської промови, 

sprezzando gli agi di tranquilla vita 

зневажаючи комфорт спокійного життя 

non pur chiuggo ai gran dì tra ‟l sonn‟i lumi, 

я вже не закриваю очі уві сні вдень, 

ma ben sovente ancor e stelle e sera 

і натомість, як чуйний коханець, я часто бачу 

cangio vigile amante in Sol e in Alba. 

зірки і ніч, що перетворюються в Сонце і Світанок 

Spesso carco di ferro all‟ombra oscura 

І часто я надягаю обладунки і ризикую. 

men vo sicur ove il desio mi spinge, 

я впевнений, що йду туди, куди мене спонукає бажання, 

e tante soffro ogni or dure fatiche, 

так багато важких випробувань, які я витримую. 

amoroso guerrier, ch‟assai men greve 

закоханий воїн, який менш тяжкий 

misura in un col valoroso Ispano 

міряється доблестю з іспанцем 

tentar pugnando l‟ostinato Belga. 

спокушаючи, пронизує впертого бельгійця. 

O pur là dove inonda i larghi campi 

Навіть там, де затоплені широкі поля 

L‟Istro real, cinto di ferro il busto, 

Істра королівська оперезана залізним корсетом, 

seguir tra l‟armi il chiaro e nobil sangue 

слідувати через зброю, світло і благородну кров 

di quel gran re ch‟or su la sacra testa 

того великого короля, у якого на священній голові 

posa ‟l splendor del diadema augusto, 

розташовується сяйво діадеми величної, 

di quel gran re ch‟alle corone, ai lauri, 

цього великого короля, який у вінці, у лаврах, 

alle spoglie, ai trionfi il ciel destina. 

в обладунках, у перемогах небесами судженими. 

O sempre glorioso, o sempre invitto: 

Або завжди славний, чи завжди непереможний: 

segui felice e fortunato a pieno 

слідуй за щасливими й успішними 



219 
 

l‟alte vittorie e gloriose imprese, 

високими перемогами і славними справами, 

che forse un dì questa mia roca cetra 

що, можливо, одного разу ця моя хрипла цитра 

risonerà non vil ne‟ tuoi gran pregi, 

не буде мерзенно звучати в твоїй великої похвали, 

all‟or ch‟al suon de l‟armi, 

у ту годину, коли при звуці зброї, 

canterò le tue palme e i chiari allori, 

я буду співати про твої долоні та твої яскраві лаври, 

quando l‟ostil furor represso e domo 

коли ворожа лють пригнічена і приборкана 

dal tuo invitto valor, dal tuo gran senno 

твоєю доблесною хоробрістю, твою великою розважливістю 

udrà pien di spavento e di terrore, 

він почує, повний страху і жаху, 

l‟Oriente sonar belliche squille. 

Схід бринить військовими дзвонами. 

E sovra gran destrier di ferro adorno, 

І над великим бойовим конем, залізом прикрашеним, 

di stupor muti i faretrati Sciti, 

здивованою упряжкою колчаноносні Скіфи, 

tra mille e mille cavalier e duci 

серед тисячі тисяч лицарів і герцогів 

carco di spoglie, o gran Fernando Ernesto, 

Зі здобиччю, про великий Фернандо Ернесто, 

t‟inchineranno alla tua invitta spada, 

вони поклоняться твоєму непереможному мечу, 

vinti, cedendo le corone e i regni. 

переможені, відмовляться від корони і королівства. 

Ma per qual ampio Egeo spieghi le vele 

але до якої ширині егейської розгортаєш вітрила 

sì dal porto lontano, ardito amante? 

з гавані далекої, сміливий коханець? 

Riedi, che meco il mio cortese amico 

Вернись, зі мною мій ввічливий друг 

veggio ch‟a sì gran corso, a sì gran volo, 

бачу, що такій тривалій подорожі, і тривалому польоті, 

di pallido timor dipinge il viso.  

блідий страх фарбує обличчя. 

Riedi, ch‟al nostro ardor, ch‟al nostro canto 

Повертайся, до нашого запалу, до нашої пісні 

ch‟ora d‟armi e d‟Amor confuso suona 

що тепер про зброю і про Амура зніяковіло лунає 
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scorger ben puote omai ch‟Amor e Marte 

розрізняти могутність нарешті, що Амур і Марс 

è quasi in cor gentil cortese affetto. 

ніби у ввічливій галантній прихильності. 

 

№14 Ardo, avvampo 

(Палаю, спалахую) 

Ardo, avvampo, mi struggo, ardo, accorrete 

Палаю, спалахую, розчиняюсь,  палаю,скоріш 

vicini, amici, all‟infiammato loco. 

близькі, друзі, до палаючого місця! 

Al ladro, al tradimento, al foco, al foco: 

грабують, зраджують, пожежа, палаємо: 

Scale, accette, martelli, acqua prendete 

Драбини, сокири, молотки, воду беремо 

E voi, torri sacrate anco tacete, 

А ви, священні вежі, стійте на місці, 

su, su, bronzi, ch‟io dal gridar son roco: 

вгору, вгору, бронзові, бо я від криків захрип: 

dite il periglio altrui non lieve o poco 

Говоріть про небезпеки іншим, не легкі і не маленькі. 

e degli incendi miei pietà chiedete 

і у пожежі моєї помилування просіть 

Son due belli occhi il ladro e seco Amore 

Два прекрасних ока – це злодій, а з ним Любов. 

l‟incendiario che l‟inique faci 

палій, який несправедливо легко 

dentro la rocca m‟avventò del core. 

всередині фортеці він викинув моє серце. 

Ecco i remedi omai vani e fallaci, 

Ось ліки вже марні і фальшиві, 

mi dice ognun per sì beato ardore: 

кожен говорить мені, такий благословенне палання: 

lascia ch‟el cor s‟incenerisca e taci. 

залиш своє серце згоріти до тла і мовчи. 

 

№15 Il Combattimento di Tancredi e Clorinda 

(Битва Танкреда і Клорінди) 

Tancredi che Clorinda un uomo stima 

Танкред, який Клорінду чоловіком вважає 

vuol ne l‟armi provarla al paragone. 

хоче зі зброєю вступити у порівняння. 

Va girando colei l‟alpestre cima 

Обігнувши альпійську вершину 
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ver altra porta, ove d'entrar dispone. 

повертається до других дверей, в яку хоче увійти. 

Segue egli impetuoso, onde assai prima 

Він кидається за нею, і задовго до того, як він добереться до неї 

che giunga, in guisa avvien che d‟armi suone 

чути стукіт його обладунків, 

ch‟ella si volge e grida: – O tu, che porte, 

так, що вона повертається і кричить: «О ти, що біжиш за мною 

correndo sì? – Rispose: – E guerra e morte. 

що приносиш? – Він відповів: – Війну і смерть. 

– Guerra e morte avrai: – disse – io non rifiuto 

– Війна і смерть на тебе чекають», – сказала – я не повинен 

darlati, se la cerchi e fermo attende. – 

відмовляти, якщо це те, що шукаєш, і залишиться на місці. – 

Ne vuol Tancredi, ch‟ebbe a piè veduto 

Про це Танкред, який пішки бачив свого ворога. 

il suo nemico, usar cavallo, e scende. 

його ворог, скориставшись своїм конем, спускається вниз. 

E impugna l‟un e l'altro il ferro acuto, 

Обидва тримаються за свої мечі з гострими лезами 

ed aguzza l‟orgoglio e l‟ira accende; 

їх гордість підігрівалася, їх гнів спалахував; 

e vansi incontro a passi tardi e lenti 

спокійними кроками вони наближаються один до одного 

quai due tori gelosi e d'ira ardenti. 

цих двох биків ревнивих і гнівом палаючих. 

Notte, che nel profondo oscuro seno 

Ніч, ти, хто дозволив настільки великий подвиг 

chiudesti e nell‟oblio fatto sì grande, 

щоб згаснути в глибині твоєї темної грудей, 

degne d‟un chiaro sol, degne d‟un pieno 

такі пам’ятні вчинки заслуговують яскравого сонячного світла 

teatro, opre sarian sì memorande. 

і переказувати їх в переповнених театрах. 

Piacciati ch‟indi il tragga e‟n bel sereno 

Тому дозвольте мені висвітлити їх, 

a le future età lo spieghi e mande. 

і передати цю історію майбутнім поколінням. 

Viva la fama lor, e tra lor gloria 

Хай живе їх слава і серед їх слави 

splenda dal fosco tuo l‟alta memoria. 

сіяй від своїх похмурих високих спогадів. 

Non schivar, non parar, non pur ritrarsi 

Не ухилятися, не захищатися, не відступати 
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voglion costor, ne qui destrezza ha parte. 

примхливі ті, хто тут спритно отримує частку.  

Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi: 

Ухилення або парирування ударів, або відступ: 

toglie l‟ombra e‟l furor l‟uso de l‟arte. 

усуває тінь і лють від використання мистецтва. 

Odi le spade orribilmente urtarsi 

Ти чуєш мечів жахливе зіткнення 

a mezzo il ferro; e‟l piè d‟orma non parte: 

посеред заліза; і ніг слідів не відходить: 

sempre il piè fermo e la man sempre in moto, 

завжди нога нерухома, а рука завжди в русі, 

né scende taglio in van, ne punta a voto. 

кожен удар потрапляє в ціль. 

L‟onta irrita lo sdegno a la vendetta, 

ганьба дратує гнів і помста, 

e la vendetta poi l‟onta rinova: 

І помста потім ганьбу відроджує: 

onde sempre al ferir, sempre a la fretta 

при цьому завжди до рани, завжди до поспіху 

stimol novo s‟aggiunge e piaga nova. 

спонукання нове додано і рана нова 

D‟or in or più si mesce e più ristretta 

З цього моменту стає все більш заплутаним 

si fa la pugna, e spada oprar non giova: 

зроблена битва, а меч не допомагає: 

dansi con pomi, e infelloniti e crudi 

вони завдають жорстокі, звірячі удари рукоятками, 

cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi. 

разом з їх шоломами і щитами. 

Tre volte il cavalier la donna stringe 

Тричі вершник жінку стискає 

con le robuste braccia, e altrettante 

з сильними руками і стільки ж 

poi da quei nodi tenaci ella si scinge, 

потім з цих чіпких вузлів розплутує, 

nodi di fier nemico e non d‟amante. 

вузли лютого ворога, а не коханця. 

Tornano al ferro, e l‟un e l‟altro il tinge 

Повертаються до заліза, і то один, то інший забарвлює його 

di molto sangue: e stanco e anelante 

багато крові: втома і туга 

e questi e quegli al fin pur si ritira, 

і ті і ті в кінці йдуть, 
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e dopo lungo faticar respira. 

і після довгої праці дихають. 

L‟un l‟altro guarda, e del suo corpo essangue 

Один на іншого дивиться і на його безкровне тіло 

su‟l pomo de la spada appoggia il peso.  

на рукоятки своїх мечів. 

Già de l‟ultima stella il raggio langue 

Уже мліє промінь від останньої зірки 

sul primo albor ch‟è in oriente acceso. 

з першої зорею, що на сході розгорається. 

Vede Tancredi in maggior copia il sangue 

Він бачить Танкреді в великих копіях крові 

del suo nemico e se non tanto offeso, 

свого ворога, і якщо не сильно ображений, 

ne gode e in superbisce. Oh nostra folle 

він радіє цьому і надмірності. О наша дурість! 

mente ch‟ogn‟aura di fortuna estolle! 

чий розум звеличує всі аури удачі! 

Misero, di che godi? Oh quanto mesti 

Нещасний, навіщо така радість? О, як скорботні 

siano i trionfi e infelice il vanto! 

твої тріумфи, як нещасна твоя гордість! 

Gli occhi tuoi pagheran (s‟in vita resti) 

Твої очі заплатять (якщо в житті ти залишишся) 

di quel sangue ogni stilla un mar di pianto. 

з цієї крові кожна крапля – море плачу. 

Così tacendo e rimirando, questi 

Замовкнувши і опустивши очі, ці 

sanguinosi guerrier cessaro alquanto. 

криваві воїни на деякий час зупинилися. 

Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse, 

Порушив мовчання Танкред і сказав, 

perchè il suo nome l'un l‟altro scoprisse: 

щоб ім’я його пізнали всі: 

– Nostra sventura è ben che qui s‟impieghi 

– Наше нещастя в тому, що ми доводимо 

tanto valor, dove silenzio il copra. 

свою доблесть тут, де вона буде прихована в тиші. 

Ma poi che sorte rea vien che ci nieghi 

Але раз прийшла фатальна доля, яка позбавляє нас 

e lode e testimon degni de l‟opra, 

і похвали і свідоцтва, гідної праці, 

pregoti (se fra l‟armi han loco i preghi) 

благаю тебе (якщо молитви мають місце серед зброї) 
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che‟l tuo nome e‟l tuo stato a me tu scopra, 

щоб ім’я твоє і стан твоє ти відкрив мені. 

acciò ch‟io sappia, o vinto o vincitore, 

щоб я знав, переможець або переможений, 

chi la mia morte o vittoria onore. – 

хто вшанує мою смерть або перемогу. – 

Rispose la feroce: – Indarno chiedi 

Відповів його хоробрий противник: – Даремно ти просиш  

quel c‟ho per uso di non far palese. 

відкрити те, що я звик приховувати. 

Ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi 

Але ким би я не був, ти бачиш перед собою 

un di quei due che la gran torre accese. – 

одного з тих двох, які підпалили вежу велику. – 

Arse di sdegno a quel parlar Tancredi 

Згораючи від обурення, виголосив таку промову Танкред 

e: – In mal punto il dicesti; (indi riprese) 

і: – Ти сказав це не в тому місці; (Потім продовжив) 

e‟l tuo dir e‟l tacer di par m‟alletta, 

і мова твоя, і мовчання в рівній мірі тягнуть мене, 

barbaro discortese, a la vendetta. 

варвар мерзенний, спонукаєш мене до помсти. 

Torna l‟ira ne‟ cori e li trasporta, 

Гнів знову наповнює їх серця, переносячи їх, 

benchè deboli, in guerra a fiera pugna! 

незважаючи на втому, на війну, на ту жорстоку боротьбу! 

Ù‟l‟arte in bando, ù‟già la forza è morta, 

В яких майстерність вигнано, сила мертва, 

ove, in vece, d‟entrambi il furor pugna! 

і замість них бореться одна лише лють! 

O che sanguigna e spaziosa porta 

О, які криваві рани нанесені 

fa l‟una e l‟altra spada, ovunque giugna 

від їхніх мечів, коли вони вражають один одного 

ne l‟armi e ne le carni! e se la vita 

обладунки і плоть! І якщо кожен з них чіпляється за життя, 

non esce, sdegno tienla al petto unita. 

то лише гнів підтримує її биття в їх грудях. 

Ma ecco omai lora fatal è giunta 

але тепер настав фатальний час 

сhe‟l viver di Clorinda al suo fin deve. 

що життя Клорінди підійшла до кінця. 

Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 

Він встромляє залізо в прекрасну груди 
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che vi s‟immerge e'l sangue avido beve; 

він занурюється в неї і жадібно п’є кров; 

e la veste che d‟or vago trapunta 

і вбрання, яке з чистого золота простьобане. 

le mammelle stringea tenere e lieve, 

груди вона притискала до себе ніжно і легко, 

l‟empiè d‟un caldo fiume. Ella già sente 

наповнив теплою рікою. Вона вже відчуває, що 

morirsi, e‟l piè le manca egro e languente. 

помирає, і ноги підкошуються, важкі і мляві. 

Segue egli la vittoria, e la trafitta 

Він добивається своєї перемоги і накидається на 

vergine minacciando incalza e preme. 

поранену дівчину, вимовляючи при цьому загрози. 

Ella, mentre cadea, la voce afflitta 

Коли вона впала, її голос був стурбований 

movendo, disse le parole estreme: 

рухаючись, вона сказав останні слова: 

parole ch‟a lei novo spirto addita, 

слова, які виходили від нового духу в ній, 

spirto di fè, di carità, di speme, 

дух віри, милосердя і надії: 

virtù che Dio le infonde, e se rubella 

чесноти, прищепленої їй тепер Богом, бо,  

in vita fu, la vuole in morte ancella. 

за життя вона заперечувала Його, але в смерті стала Його служницею. 

Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona 

Друг мій, ти переміг: я прощаю тебе, я прошу у тебе 

tu ancora, al corpo no, che nulla pave, 

вибачення, не за тіло моє, яке нічого не боїться, 

a l‟alma sì: deh! per lei prega, e dona  

але за мою душу; ах! помолись за неї і дай мені 

battesmo a me ch‟ogni mia colpa lave. – 

хрещення, яке змиє всі мої гріхи. – 

In queste voci languide risuona 

У цих млосних голосах звучить 

un non so che di flebile e soave 

щось слабке і солодке 

ch‟al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza, 

що сходить до його серця і пом'якшує всяке обурення, 

e gli occhi a lagrimar invoglia e sforza. 

і плаксиві очі спокушають і напружують. 

Poco quindi lontan nel sen d‟un monte 

Так далеко в горах 
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scaturia mormorando un picciol rio. 

виникає невеликий шум. 

Egli v‟accorse e l‟elmo empiè nel fonte, 

Він побіг і наповнив свій шолом з джерела, 

e tornò mesto al grande ufficio e pio. 

і повернувся сумно, щоб зробити цей великий і священний обряд. 

Tremar sentì la man, mentre la fronte 

Він відчував, як тремтить його рука, коли він знімав її шолом. 

non conosciuta ancor sciolse e scoprio. 

щоб відкрити все ще невідомий лоб. 

La vide e la conobbe: e restò senza 

Він побачив її обличчя і впізнав її, але не міг 

e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza! 

ні говорити, ні рухатися. Ах, що за видовище! яке раптове усвідомлення! 

Non morì già, ché sue virtuti accolse 

Він не помер, але зібрав свої внутрішні сили 

tutte in quel punto e in guardia al cor le mise, 

і поставив їх охороняти своє серце, 

e premendo il suo affanno a dar si volse 

потім, придушивши свої муки, він звернув свою увагу на те, 

vita con l‟acqua a chi col ferro uccise. 

щоб охрестити водою того, кого вбив його меч. 

Mentre egli il suon de‟ sacri detti sciolse, 

Поки він розпалював звук священних висловів, 

colei di gioia trasmutossi, e rise: 

вона перетворилася від радості і засміялася: 

e in atto di morir lieta e vivace 

і в акті смерті щасливому і живому 

dir parea: «S‟apre il ciel: io vado in pace». 

вона як би говорив: «Відкриваються небеса: я йду з миром». 

 

№16 Introduzione al ballo: Volgendo il ciel per l’immortal sentiero 

(Вступ до балету: Звернення неба до безсмертного шляху) 

Volgendo il ciel per l‟immortal sentiero, 

Звернення неба до безсмертного шляху 

le ruote dela luce alma e serena, 

колеса світлої душі і безтурботним 

un secolo di pace il Sol rimena 

століття світу Сонця залишається 

sotto il Re novo del Romano Impero. 

під королем новим Римської Імперії. 

Venga la nobil cetra: il crin di fiori 

Приходь благородна цитра: волосся квітами 

cingimi, o Filli: io ferirò le stelle 
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прикрась, про Филли: я раню зірки 

cantando del mio Re gli eccelsi allori; 

співаючи моєму королю високі лаври; 

e voi che per beltà, Donne e Donzelle, 

і ви, які за красу, жінки і дівчата, 

gite superbe d'immortali onori, 

прогулянки горді безсмертні почесті, 

movete al mio bel suon le piante snelle. 

збуджують мої прекрасні звуки плачу. 

Movete al mio bel suon le piante snelle, 

збуджують мої прекрасні звуки плачу 

Sparso di rose il crin leggiadro e biondo. 

Посипанк трояндами волосся витончене та світле 

E, lasciato dell‟Istro il ricco fondo, 

І, покинувши Істри дорогоцінні глибини 

Vengan l‟humide ninfe al Ballo anch‟elle. 

Нехай вологі німфи на Бал прийдуть 

Fuggano in si bel di nembi e procelle. 

Біжіть в таких прекрасних хмарах і бурях. 

D‟aure odorate el mormorar giocondo 

аурою пахне і бурмотінням радісним 

Fatt‟eco al mio cantar, rimbombi il mondo 

Відлуння мого співу, гуркіт світу 

L‟opre di Ferdinando eccelsi e belle. 

праці Фердинанда піднесені і прекрасні. 

Ei l‟armi cinse, e su destrier alato 

зброю сповив, і на крилатому коні 

Corse le piaggie, e su la terra dura 

Він бігав по пляжам і по землі твердій 

La testa riposo sul braccio armato. 

Голова спирається на руку збройну. 

Le torri eccelse e le superbe mura 

Вежі величні і чудові стіни 

Al vento sparsо, e fe‟ vermiglio il prato, 

на вітрі розкидав і зробив червоний луг 

Lasciando ogni altra gloria al mondo oscura.  

Залишивши всю решту слави світові темному. 

 

№17 Altri canti di Marte e di sua schiera 

(Нехай інші співають про Марс і його загін) 

Altri canti di Marte e di sua schiera 

Нехай інші співають про Марс і його загін (військовий) 

gli arditi assalti e l‟honorate imprese, 

про зухвалі напади і гідні подвиги, 
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le sanguigne vittorie e le contese, 

криваві перемоги і супротиви, 

i trionfi di morte horrida e fera. 

тріумфи смерті жахливої і лютої. 

Io canto Amor, da questa tua guerriera, 

Я співаю, Амур, від цієї твоєї войовниці 

quant‟hebbi a sostener mortali offese, 

скільки мені довелося терпіти смертельні образи, 

com‟un guardo mi vinse, un crin mi prese: 

коли один погляд здолав мене, пасмо волосся захопила: 

istoria miserabile, ma vera. 

історія нещасна, але правдива. 

Duo belli occhi fur l‟armi onde trafitta 

Два прекрасних ока – це зброя, від якої глибока рана, 

giacque, e di sangue invece amaro pianto 

і крові замість, гіркі сльози 

sparse lunga stagion l‟anima afflitta. 

розсіяна протягом довгого часу страждаюча душа. 

Tu per lo cui valor la palma e ‟l vanto 

Ти, за чию доблесть долоню і похвалу 

hebbe di me la mia nemica invitta, 

у мене був ворог непереможний, 

se desti morte al cor, dà vita al canto. 

якщо дасте смерть серцю, воно дасть життя пісні. 

 

№18 Vago augelletto che cantando vai 

(Блукаюча пташка, що співає) 

Vago augelletto che cantando vai 

Блукаюча пташка, що співає 

over piangendo il tuo tempo passato, 

плаче над твоїм часом минулим, 

vedendoti la notte e „l verno a lato 

вбачаючи тебе вночі і взимку вдалечині 

e „l dа dopo le spalle e i mesi gai. 

і днями, і щасливими місяцями позаду тебе. 

Sі come i tuoi gravosi affanni sai 

Як твої важкі біди знаєш 

cosi sapessi il mio simile stato, 

так ти знаєш мій такий же стан 

verresti in grembo a questo sconsolato 

ти б прийшов на колінах невтішно 

a partir seco i dolorosi guai. 

щоб позбавити мене болісних стогонів. 
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№20 Mentre vaga Angioletta 

(У той час як Анджиолетта блукає) 

Mentre vaga Angioletta 

У той час як Анджиолетта блукає, 

Ogni anima gentil cantando alletta, 

Кожна душа ніжна співає чарівно 

Corre il mio core, e pende 

Поспішає моє серце і нерішуче 

Tutto dal suon del suo soave canto; 

Все під звуки її солодкого співу; 

E non so come intanto 

І я не знаю, як тим часом 

Musico spirto prende 

Музичний дух приймає 

Fauci canore, e seco forma e finge 

і з цим створює і представляє, 

Per non usata via 

незвичайним чином, 

garrula, e maestrevole armonia. 

балакучу й майстерну гармонію. 

Tempra, d‟arguto suon pieghevol voce, 

Тембр, дотепний звук гнучкого голосу, 

E la volve, e la spinge 

обертає і направляє його 

Con rotti accenti, e con ritorti giri 

зі зламаними акцентами і з крученими поворотами. 

Qui tarda, e là veloce; 

тут повільно і швидко 

E tall‟hor mormorando 

і час від часу бурмоче 

In basso, e mobil suono, ed alternando 

Низький і рухливий звук і змінно 

Fughe, e riposi, e placidi respiri, 

біжить, відпочиває і безтурботно дихає 

Hor la sospende, e libra, 

тепер припинений і урівноважений, тепер тяжкий, 

Hor la preme, hor la rompe, hor la raffrena; 

тепер розірваний, тепер стриманий, 

Hor la saetta, e vibra, 

Тепер стріляє і кидає, 

Hor in giro la mena, 

тепер оточують підступи 

Quando con modi tremuli, e vaganti, 

коли з тремтячими діями і блукаючими 
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Quando fermi, e sonanti. 

коли нерухомі і звучні. 

Così cantando e ricantando, il core, 

так співає і знову співає серце 

O miracol d‟amore, 

Про диво любові, 

E‟ fatto un usignolo, 

зроблене солов’єм 

E spiega già per non star mesto il volo. 

і розправляє крила вже, щоб не бути печальним у польоті. 

 

№21 Ardo e scoprir, ahi lasso, io non ardisco 

(Палаю і розкрити, ах нещасний, я не наважуся) 

Ardo e scoprir, ahi lasso, io non ardisco 

Палаю і розкрити, ах нещасний, я не наважуся 

e quel che porto nel sen, rinchiuso ardore, 

і те, що я ношу в своєму серці, замкнене в палкості, 

e tanto più dolente ogni hor languisco 

і чим сумніше з кожною годиною я сумую 

quanto più sia celato il mio dolore. 

тим більше приховується моя печаль. 

Fra me tal‟hor mille disegni ordisco 

Іноді в голові у мене тисяча ідей 

con la lingua discior anco il timore. 

з мовою розв’язую також страх. 

E all‟hor fatto ardito io non pavento 

І тепер, боюся, що це не так. 

gridar soccorso al micidial tormento. 

благати про допомогу смертельні муки. 

Ma s‟avvien ch'io m'appresso a lei davante 

Але якщо трапиться так, що я піду за нею попереду 

per trovar al mio mal pace e diletto, 

щоб знайти спокій і захоплення в моїй хворобі, 

divengo tosto pallido in sembiante, 

я швидко блідну в радості, 

e chinar gl‟occhi a terra costretto. 

і схилив очі до землі вимушено. 

Dir vorrei, ma non oso; indi tremante 

Я б сказав, але я не наважуся; тому тремтів 

comincio, e mi ritengo alfin l‟affetto. 

я починаю, і, нарешті, утримує мене моя пристрасть. 

S‟aprir, nuntia del cor la lingua vole, 

посланець мого серця, бажає розкрити мої 

si troncan su le labbra le parole. 
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почуття, на моїх губах обриваються мої слова. 

 

№22 O sia tranquillo il mare o pien d’orgoglio 

(Будь море спокійне, або наповнене гордістю) 

O sia tranquillo il mare o pien d‟orgoglio, 

Будь море спокійне, або наповнене гордістю 

mai da quest‟ onde io rivolgo il piede; 

ніколи від цих хвиль я не повертаю ногу (не піду); 

io qui t‟aspetto e qui de la tua fede, 

тут я чекаю тебе і тут твою віру, 

tradito amante, mi lamento e doglio. 

зрадив коханець, я скаржуся і сумую. 

Spesso salir su queste rupi io soglio 

Часто підійматися збираюся на ці скелі 

per veder se il tuo legno ancor sen riede; 

щоб дізнатися, чи повертається вже ваш корабель; 

quivi m‟assido e piango, ondo mi crede 

тут я сиджу і плачу, так що море 

il mar un fonte e „l navigante un scoglio. 

думає, що я фонтан, а моряк думає, що я скеля. 

E spesso ancor t‟invio per messageri, 

І часто я посилаю до тебе посильних, 

a ridir la mia pena e „l mio tormento 

щоб ще раз розповісти про моє горе і муки. 

Dell‟aria vaga e zeffiri leggieri, 

Розганяє вітер, і таке милосердя, на яке ти сподіваєшся. 

ma tu non torni, o Filli, e „l mio lamento 

але ти не повертаєшся, Філлі, і мій стогін 

l‟aura disperge, e tal mercè ne speri 

розсіяний вітерцем; така подяка, нехай він сподівається. 

che fida a donna il cor e i prieghi el vento. 

бо хто довіряє своє серце жінці, а молитви вітру. 

 

№23 Ninfa che, scalza il piede e sciolta il crine 

(Німфа, яка боса і з розпущеним волоссям) 

Ninfa che, scalza il piede e sciolta il crine, 

Німфа, яка боса і з розпущеним волоссям, 

te ne vai di doglia in bando 

ти переходиш від жалоби до вигнання 

per queste piagge lieta cantando 

через ці схили щасливо співаючи 

e ballando, 

і танцюючи, 

non scuoti a l‟herbe le fresche brine. 
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не скидаючи свіжий мороз із трави. 

Qui, deh! meco t‟arresta, ove di fiori 

Тут, ех! Зупинись зі мною, де квітами 

s‟inghirlanda il crin novello 

прикрашене волосся молоде 

questo ch‟imperla fresco ruscello 

ті, що прикрашають свіжий струмок 

bel pratello 

красивий луг 

co‟ suoi correnti limpidi umori. 

з його плинними чистими соками. 

Dell‟usate mie corde al suon potrai 

використовуючи мої струни для гри можливості 

sotto l‟ombra di quest‟orno 

під покровом цього ясена 

a tempo il passo mover d‟intorno, 

під час кроку рухатися навкруги 

né del giorno 

ні дня 

faran te bruna gli ardenti rai. 

спекотні промені створять засмагу. 

Ma senza pur mirarmi affretta il passo 

Але без, все ж, поглядів на мене прискорює крок 

dietro forse a Lillo amato. 

позаду можливо Лілло коханий. 

Ah! Che ti possa veder cangiato 

Ах! Можу я побачити, як ти змінився 

quel pie ingrato, 

такий рішучий невдячний, 

pera fugace, in un duro sasso!  

закоханість скороминуща в твердий камінь! 

 

№24 Dolcissimo uscignolo 

(Ніжний соловей) 

Dolcissimo uscignolo, 

Ніжний соловей 

tu chiami la tua cara compagnia, 

ти звеш свою дорогу супутницю 

cantando: «vieni, vieni, anima mia». 

співом: «прийди, прийди, душе моя». 

A me canto non vale, 

Мені співати не варто 

e non ho come tu da volar ale. 

І не маю, як ти, для польоту, крила 
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O felice augelletto, 

О, щаслива пташка 

come nel tuo diletto 

як у твого коханого 

ti ricompensa ben l‟alma natura: 

ти винагороджений хорошою душею від природи 

se ti negò saper, ti diè ventura. 

якщо ти заперечуєш це вміння, тобі дає його доля. 

 

№25 Chi vol haver felice e lieto il core 

(Хто буде щасливий і веселий серцем) 

Chi vol haver felice e lieto il core 

Хто буде щасливий і веселий серцем 

non segua il crudo Amore, 

не слідує за грубим Амуром (Любов’ю), 

quel lusinghier ch‟ancide 

той підлесник, який вбиває 

quando più scherza e ride, 

коли він найбільше жартує і сміється, 

ma tema di beltà, di leggiadria 

але боятися краси і витонченості 

l‟aura fallace e ria. 

аури оманливої та злої. 

Al pregar non risponda, alla promessa 

На молитви не відповідайте, на обіцянки 

non creda, e se s‟appressa, 

не вірте, і якщо він наблизиться, 

fugga pur, che baleno è quel ch‟alletta, 

Біжіть звідси, бо спалах – це те, що спокушає, 

nè mai balena Amor se non saetta. 

і ніколи не спалахне Амур, якщо не вразить стрілою. 

 

№26 Non avea Febo ancora 

(Феб ще явився) 

Non avea Febo ancora 

Фебо ще не 

recato al mondo il dì, 

з’явився на світ в день 

ch‟una donzella fuora 

коли одна дівчина з 

del proprio albergo uscì. 

свого житла вийшла. 

Sul pallidetto volto 

На блідому обличчі 



234 
 

scorgeasi il suo dolor: 

побачити її біль: 

spesso le venia sciolto 

часто вибачається вправно 

un gran sospir dal cor. 

велике зітхання від душі. 

Sì calpestando fiori, 

Розтоптуючи квіти, 

errava or qua or là, 

бродить тут і там, 

i suoi perduti amori 

її втрачена любов 

così piangendo va. 

тому вона йде і плаче. 

«Amor», dicea, il ciel 

«Амур», вигукнула, до небес 

mirando il piè fermò 

спрямовуючи свій погляд 

«dove dov‟è la fé 

«де, де вірність 

ch‟el traditor giurò?» 

що зрадник обіцяв?» 

Miserella, ahi più no, no 

Бідолашна, більше ні, ні 

tanto gel soffrir non può. 

Так багато страждань стерпіти не можу 

«Fa che ritorni mio, 

«Зроби його знову моїм, 

Amor com‟ei pur fu, 

Амур, яким він був, 

o, tu m‟ancidi, ch‟io 

або ти вб’єш мене, або 

non mi tormenti più. 

не муч мене більше. 

Non vo‟ più ch‟ei sospiri 

Я не дозволю йому більше зітхати. 

se non lontan da me, 

якщо не далеко від мене, 

no, che i martiri 

ні, що страждання 

più non dirammi a fé. 

більше не розповсюдяться. 

Perché di lui mi struggo? 

Чому за ним я журюся? 



235 
 

Tutto orgoglioso sta, 

Він стоїть весь гордий, 

che sì, che sì se‟l fuggo 

що, що, якщо я втечу від нього. 

ch‟ancor mi pregherà? 

хто буде благати мене? 

Se ‟l ciglio ha più sereno 

Якщо погляд буде більш безтурботним 

colei, che ‟l mio non è, 

він, який не мій, 

già non rinchiude in seno 

вже не укладає в своє лоно 

Amor, sì bella fé. 

Амур, красується вірністю 

Né mai sì dolci baci, 

Ні солодких поцілунків, 

da quella bocca avrà, 

з цього рота він не отримає, 

né più soave, ah, taci, 

ні ніжностей, ах, мовчи, 

taci, che troppo il sa». 

мовчи, бо надто багато знаєш». 

Sì tra sdegnosi pianti, 

Серед обурених сліз 

spargea le voci al ciel: 

розсіяв чутки до небес: 

così ne‟ cori amanti 

так з серцем люблячим 

mesce amor fiamm‟e gel. 

змішується кохання полум’я з холодом. 

 

№27 Perché te ’n fuggi, o Fillide? 

(Чому ти біжиш, про Філліда?) 

Perché te ‟n fuggi, o Fillide? 

Чому ти біжиш, о Філліда? 

Ohimè, deh, Filli ascoltami 

На жаль, ех, Філлі, послухай мене 

e quei belli occhi voltami: 

і ці прекрасні очі звертаються до мене: 

già belva non son io né serpe squallido; 

вже не звір і не змія убога; 

Aminta io son, se ben son magro e pallido, 

Амінта я, хоча я худа і бліда, 

queste mie calde lagrime 
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ці мої теплі сльози 

che da quest‟occhi ognor si veggon piovere 

які з цих очей, як видно, кожен раз проливаються дощем 

han forza di commuovere 

у них є сила збуджувати 

ogni più duro cor spietato e rigido, 

кожне тверде серце, безжальне і жорстке, 

ma‟ l tuo non già, ch‟è più d‟un ghiaccio frigido. 

але не твоє, яке більше, ніж морожена крига. 

Mentre spargendo a l‟aura pianti e lamenti, 

У той час як в повітрі розлітаються плач і голосіння, 

indarno il cor distruggesi, 

даремно серце губить, 

Filli più ratta fuggesi, 

Філлі стрімко тікає, 

né i sospir che dal cor, non voci o prieghi 

і не зітхання, що з серця, не голоси й не благання 

i piè fugaci arrestano. 

не можуть перешкодити її втечі. 

 

№28 «Non partir, ritrosetta» 

(Не йди, не бажаючи) 

Non partir, ritrosetta, 

Не йди, не бажаючи, 

troppo lieve e incostante. 

занадто легко і не постійно. 

Senti me: non fuggir, aspetta, 

Послухай мене: не втікай, почекай, 

odi il pregar del tuo fedel amante. 

почуй благання свого вірного коханого. 

Tu non senti i lamenti? 

Ти не чуєте стогони? 

Ah, tu fuggi, io rimango, 

Ах, ти біжиш, я залишаюся, 

ah, tu ridi ed io piango. 

ах, ти смієшся, а я плачу. 

L‟alma vola disciolta, 

Моя душа відлітає, 

teco parte il mio core. 

з тобою йде моє серце  

Ferma il piè, non fuggir, ascolta: 

Досить бігти, не втікай, послухай: 

torna a gioir almen d‟un che sì more. 

повернися хоча б, до радості того, хто вмирає. 
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Tu non miri i martiri? 

Ти не цілишся в мучеників? 

Tu non odi, io ti chiamo, 

Ти не ненавидиш, я тебе кличу, 

tu mi sprezzi, io ti bramo. 

ти мене зневажаєш, я тебе жадаю. 

Tu crudel più mi offendi 

Ти жорстока, більш мене ображаєш 

quanto più sei fugace. 

тим більше ти є швидкоплинна. 

Già dal sen l‟alma fugge: attendi, 

Моя душа вже біжить від мого серця: почекай, 

se il mio languir a te cotanto piace. 

якщо тобі так подобається моє томління. 

Tu non ridi o 

Ти не смійся або 

tu mi sprezzi, 

ти мене зневажаєш, 

io t‟adoro, 

Я обожнюю тебе, 

tu mi lasci ed io moro. 

ти мене покидаєш і я вмираю. 

 

№29 Su, su, su pastorelli vezzosi 

(Підйом, підйом, підйом, пустотливі пастушки) 

Su, su, su pastorelli vezzosi, 

Підйом, підйом, підйом, пастушки пустотливі, 

correte, venite 

біжи, давай 

a mirar, a goder l‟aure gradite 

дивитися, насолоджуватися аурою приємною  

ch‟a noi porta ridente, 

що змушує нас сміятися, 

Mirate i prati 

Подивіться на луки, 

pien di fior odorati, 

сповнені пахучих квітів, 

ch‟al suo vago apparir ridon festosi. 

які при світанку сміються від радості. 

Su, su, su augelletti canori, 

Вгору, вгору, вгору пташки півчі, 

sciogliete, snodate, 

Розв’яжи, відв’яжи, 

al cantar, al gioir le voci amate 
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під спів, під радість голосів улюблених 

del sol che i monti indora. 

сонце, що гори приховує. 

E sui rametti 

І на гілках 

pien di vaghi fioretti, 

повний розпливчастих квіточок, 

del leggiadro suo crin dite gli onori. 

про витончене її волосся співайте хвалу 

Su, su, su fonticelli loquaci, 

Вперед, вперед, вперед, дзюркотливі струмочки 

vezzosi correte 

біжиш граційно 

a gioir, a scherzar come solete, 

радіючи і жартома як зазвичай, 

di quai splendor si veste. 

в яку пишність він зодягнений. 

E di quai lampi 

І з якими спалахами блискавок 

coloriti i suoi campi, 

розфарбував свої поля, 

che promettono ai cor gioie veraci. 

що обіцяє справжню радість для сердець. 

 

№30 Ballo delle Ingrate 

(Балет Невдячних) 

AMORE 

De l‟implacabil dio 

Ми досягли царства 

eccone giunt‟al regno: 

невблаганного бога: 

seconda, bella madre, il pregar mio. 

найвродливіша мати, підтримай мої благання. 

VENERE 

Non tacerà mia voce 

Мій голос не змовкне 

dolci lusinghe e prieghi, 

солодкі лестощі та молитви, 

finché l‟alma feroce 

поки люта душа 

del re severo al tuo voler non pieghi. 

суворого царя не схилиться перед твоєю волею. 

AMORE 

Ferma, madre, il bel piè: non por le piante 
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Почекай тут, мама: чи не йди 

nel tenebroso impero, 

в темне царство 

щоб твої прекрасні, білі щоки 

ché l‟aer tutto nero 

тому що повітря все чорне 

non macchiass‟il candor del bel sembiante. 

не заплямував щирість прекрасного обличчя. 

Io sol n‟andrò nella magion oscura 

Я увійду в його похмуру обитель один, 

e, pregando, il gran re trarrotti avante. 

і там ублагаю великого короля постати перед тобою. 

VENERE 

Va pur come t‟aggrada, io qui t‟aspetto, 

Як тобі буде завгодно, мій турботливий син, 

discreto pargoletto. Udite, donne, udite, e i saggi detti 

я буду чекати тебе тут. Слухайте мене, пані, слухайте мене і слухайте 

di celeste parlar nel cor serbate. 

на мудрість моєї небесної мови. 

Chi, nemica d‟Amor, di crudi affetti 

Будь-яка жінка, яка робить себе ворогом Амура 

armerà il cor nella fiorita etate, 

і захищає своє серце в цвіту своєї юності, 

sentirà come poscia arda e saetti 

відчує, як після цього вона горить і сяє 

quando più non avrà grazia e beltate. 

коли її грація і краса зів’януть. 

E in van ricorrerà, tardi pentita, 

І дарма вона буде шукати, занадто пізно розкаявшись, 

di lisci e d‟acque alla fallace aita. 

ілюзорної допомоги зілля і мазей. 

PLUTONE 

Bella madre d‟Amor, che col bel ciglio 

Чарівна мати Амура, яка своїм прекрасним поглядом 

splender l‟Inferno fai sereno e puro, 

Сяючим Пекло зробить ясним і чистим 

qual destin, qual consiglio 

яку долю, яку раду 

del ciel t‟ha scorto in quest‟abiss‟oscuro? 

небесну ти бачив в цій темній безодні? 

VENERE 

O, della morta innumerabil gente, 

О, мертвих незліченна кількість, 

tremendo re, dal luminoso cielo 
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грізний цар, зі світлого неба 

traggemi a quest‟orror materno zelo. 

тягне мене до цього рідного жаху. 

Sappi ch‟a mano a mano 

Ти давно повинен це знати, 

l‟unico figlio mio di strali e d‟arco 

мій єдиний син, над його майстерністю лучника насміхаються, 

arma, sprezzato arcer, gli omeri in vano. 

даремно озброювався. 

PLUTONE 

Chi spogliò di valor l‟auree saette 

Хто позбавив доблесті золоті стріли 

che tante volte e tante 

які стільки разів і так часто 

giunsero al cor de l‟immortal Tonante? 

потрапляли в серце безсмертного Громовержця? 

VENERE 

Donne che di beltate e di valore 

Дами, які красою і чеснотою 

tolgono alle più degne il nome altero, 

перевершують горде ім’я інших, більш достойних; 

là nel Germano Impero 

тут, в Німецької імперії 

di cotanto rigor se‟n vann‟armate 

вони захищають себе з такою черствістю серця 

che le quadrell‟aurate 

що вони просто сміються над 

e di sua face il foco 

золотими стрілами 

recansi a scherzo e gioco. 

і палаючим факелом. 

PLUTONE 

Mal si sprezza d‟Amor la face e ‟l telo: 

Неправильно зневажати Амурові факел та стріли: 

fallo la terra, el mar, l‟Inferno e ‟l cielo. 

погана земля, море, пекло і небеса. 

VENERE 

Non de‟ più fidi amanti 

Вони не чують промов і голосінь 

odon le voci e i pianti: 

найвідданіших закоханих: 

Amor, costanz‟e fede 

любов, сталість і віра 

né pur ombra trovar può di mercede. 



241 
 

не зустрічають ні найменшої жалості 

Questa gli altrui martiri 

Сміється, розповідаючи 

narra ridendo, e quella 

про страждання інших, інша 

sol gode d‟esser bella 

насолоджується красою тільки тому 

quanto tragge d‟un cor pianti e sospiri. 

вона викликає в серцях людей тугу і жаль. 

 

Додаток Б 

Нотні приклади 

№1 Мадригал «Altri canti d‟Amor tenero arciero», втілення слова «sospirati»: 

 
№2 Мадригал «Altri canti d‟Amor tenero arciero», втілення слова «di Marte»: 

 
№3 Мадригал «Altri canti d‟Amor tenero arciero», втілення слова «incontri»: 
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№4 Мадригал «Altri canti d‟Amor tenero arciero», втілення слова «bombeggiar»: 

 
№5 Мадригал «Altri canti d‟Amor tenero arciero», втілення слова «gran»: 

 
№6 Мадригал «Altri canti d‟Amor tenero arciero», втілення фрази «quand‟unisce due alme 

un sol pensiero»: 
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№7 Мадригал «Hor che‟l ciel e la terra», втілення слів «veglio», «penso», «ardo», 

«piango»: 

 
№8 Мадригал «Hor che‟l ciel e la terra», втілення рядка «Cosi sol d‟una chiara fonte viva 

move „l dolce et е l‟amaro ond‟io mi pasco»: 

 
№9 Мадригал «Hor che‟l ciel e la terra», одночасне втілення двох слів «piango» (плачу) і 

«pena» 

 
№10 Мадригал «Gira il nemico insidioso Amore», втілення слова «la rocca»: 
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№11 Мадригал «Gira il nemico insidioso Amore», втілення слова «armi»: 

 
№12 Мадригал «Gira il nemico insidioso Amore», втілення фрази «butta la sella!»: 
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№13 Мадригал «Gira il nemico insidioso Amore», втілення 

 
№14 Мадригал «Se vittorie si belle», втілення слова «pugna»: 

 
№15 Мадригал «Se vittorie si belle», втілення фрази «E non temer»: 

 
№16 Мадригал «Armato il cor d‟adamantina fede» втілення слова «a militar»: 
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№17 Мадригал «Ogni amante e guerrier» втілення слова «vibrar»: 

 
№18 Мадригал «Ogni amante e guerrier» втілення слова «l‟onde»: 

 
№19 Мадригал «Ogni amante e guerrier» втілення фрази «o gran Fernando Ernesto»: 
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№20 Мадригал «Ardo, avvampo, mi struggo, ardo, accorrete», втілення слова «ardo»: 

 
№21 Мадригал «Ardo, avvampo, mi struggo, ardo, accorrete», втілення слова«acqua»: 
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№22 Мадригал «Ardo, avvampo, mi struggo, ardo, accorrete», втілення «al ladro»: 

 
№23 Мадригал «Ardo, avvampo, mi struggo, ardo, accorrete», одночасне втілення 

фрагментів поетичних рядків «per sì beato ardore» та «lascia ch‟el cor s‟incenerisca»: 

 
№24 Мадригал «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda», втілення слова «l‟alta»: 
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№25 Мадригал «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda», втілення слів «non schivar» та 

«non parar»: 

 
№26 Мадригал «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda», втілення поетичного рядка 

«quai due tori gelosi e d‟ira ardenti»: 
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№27 Мадригал «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda», втілення слова «sparso»: 

 
№28 Мадригал «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda», втілення слова «sparso»: 

 
№29 Мадригал «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda», втілення слова «leggiadro»: 

 
№30 Мадригал «Il Combattimento di Tancredi e Clorinda», втілення фрази «nembi e 

procelle»: 

 
№31 Мадригал «Altri canti di Marte e di sua schiera», втілення слова «io canto»: 
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№32 Мадригал «Altri canti di Marte e di sua schiera», втілення слова «io canto»: 

 
№33 Мадригал «Altri canti di Marte e di sua schiera», втілення слова «l‟armi»: 
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№34 Мадригал «Altri canti di Marte e di sua schiera», втілення рядка «аltri canti di Marte 

e di sua schiera»: 
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№35 Мадригал «Altri canti di Marte e di sua schiera», втілення фрази «le sanguine 

vittorie»: 
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№36 Мадригал «Altri canti di Marte e di sua schiera», одночасне прочитання фраз «io 

canto Amor» та «mortali offese»: 

 
№37 Мадригал «Vago augelletto che cantando vai», втілення слова «cantando»: 

 
№38 Мадригал «Vago augelletto che cantando vai», втілення фрази «piangendo il tuo 

tempo passatо»: 
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№39 Мадригал «Vago augelletto che cantando vai», Одночасне втілення рядків 

«piangendo il tuo tempo passato» (плаче над твоїм часом минулим) та «vedendoti la notte e 'l 

verno a lato»: 

 
№40 Мадригал «Mentre vaga Angioletta», втілення слова «garrula»: 

 

№41 Мадригал «Mentre vaga Angioletta», втілення слова «mormorando»: 
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№42 Мадригал «Mentre vaga Angioletta», втілення слів «la saetta» та «vibra»: 

 
 

№43 Мадригал «Mentre vaga Angioletta», втілення фрази «е con ritorti giri»: 
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№44 Мадригал «Mentre vaga Angioletta», втілення поетичного рядка «qui tarda, e là 

veloce»: 

 

№45 Мадригал «Ardo e scoprir, ahi lasso, io non ardisco», втілення слова «ardo»: 

 

№46 Мадригал «Ardo e scoprir, ahi lasso, io non ardisco», втілення поетичного рядка «e 

tanto più dolente ogni hor langisco»: 
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№47 Мадригал «O sia tranquillo il mare o pien d‟oroglio», втілення слова «tranquillo»: 

 

№48 Мадригал «O sia tranquillo il mare o pien d‟oroglio», втілення фрази «ma tu non 

torni, oh Filli»: 

 

№49 Мадригал «Ninfa che, scalza il piede e sciolta il crine», втілення слова «lieta»: 

 

№50 Мадригал «Ninfa che, scalza il piede e sciolta il crine», втілення фрази «cantando e 

ballando»: 

 

№51 Мадригал «Ninfa che, scalza il piede e sciolta il crine», одночасне поєднання фраз «a 

tempo il passo mover d‟intorno» та «né del giorno faran te bruna gli ardenti rai»: 
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№52 Мадригал «Dolcissimo uscignolo», втілення слова «usсignolo»: 
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№53 Мадригал «Dolcissimo uscignolo», втілення слова «vieni»: 

 

№54 Мадригал «Dolcissimo uscignolo», втілення поетичного рядка «ti negò saper, ti diè 

ventura»: 

 

  



262 
 

№55 Мадригал «Chi vol haver felice e lieto il core», втілення слова «leggiadria»: 

 

№56 Мадригал «Chi vol haver felice e lieto il core», втілення поетичної фрази «al pregar 

non risponda»: 
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№57 Мадригал «Non avea Febo ancora», втілення слова «sì calpestando»: 

 

№58 Мадригал «Non avea Febo ancora», одночасне звучання фраз «non mi tormenti», 

«che i martiri più» зі словом «miserella»: 

 

№59 Мадригал «Perché te ‟n fuggi, o Fillide?», втілення трьох поетичних рядків 

одночасно – «queste mie calde lagrime», «han forza di commuovere» та «duro cor»: 
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№60 Мадригал «Non partir, ritrosetta», втілення слова «sì more»: 

 

№61 Мадригал «Su, su, su pastorelli vezzosi», втілення фрази «a goder l‟aure gradite»: 

 

№62 Мадригал «Su, su, su pastorelli vezzosi», одночасне втілення двох поетичних фраз 

«correte, venite» та «pastorelli vezzosi»: 

 

№63 Мадригал «Ballo delle Ingrate», втілення слова «sereno»: 
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№64 Мадригал «Ballo delle Ingrate», втілення фрази «fallo la terra, el mar, l‟Inferno e ‟l 

cielo»: 

 

№65 Мадригал «Ballo delle Ingrate», втілення фрази «de l‟immortal Tonante?»: 

 

№66 Мадригал «Ballo delle Ingrate», втілення слова «arde»: 
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Додаток В 

Ілюстрації 

№1 Титульна сторінка Дев’ятої книги мадригалів К. Монтеверді: 
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№2 Оригінал присвяти видавця А. Вінченті від 27 червня 1651 року: 
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№3 Ремарка над першим рядком Sinfonia до мадригалу «Altri canti d‟Amor 

tenero arciero» з Восьмої книги «Madrigali guerrieri, et amorosi»: 

 

ДОДАТОК Г 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті, у яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

1. Пешкова В. Мадригал К. Монтеверди «Hor che’l ciel e la terra» («Час, когда 

небо и земля»): особенности воплощения поэтического текста // Київське 

музикознавство : зб. наук. пр. Вип. 54. Київ, 2016. С. 79–85. 

2. Пешкова В. О воплощении поэтического слова в мадригале К. Монтеверди 

«Gira il nemico insidioso amore» («Окружил враг коварный, любовь») // 

Київське музикознавство : зб. наук. пр. Вип. 56. Київ, 2017. С. 111–118. 

3. Пєшкова В. «Altri canti d’amor tenero arciero» з «Восьмої книги» мадригалів 

Клаудіо Монтеверді: цілісність музичної композиції // Київське 

музикознавство : зб. наук. пр. Вип. 57 : Культурологія та мистецтвознавство : 

До 150-річчя Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра. Київ, 2018. С. 

153–163. https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.13 

4. Pieshkova V. The Principle of Combination of the Music and Poetic Texts in the 

«Eighth Book» of Claudio Monteverdi’s Madrigals // 3rd International Conference 

on Art Studies : Science, Experience, Education (ICASSEE 2019). Part of series 

Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2019/11/26. 

https://doi.org/10.33643/kmus.2018.57.13
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ISBN 978-94-6252-837-6. DOI: https://doi.org/10.2991/icassee-19.2019.26 

WOS:000558717900026. 

5. Пєшкова В. Принципи роботи з поетичним текстом у ранніх мадригалах 

Клаудіо Монтеверді (на прикладі мадригалів з перших чотирьох книг 

композитора) // Київське музикознавство : зб. наук. пр. Вип. 59. С. 128–141. 

https://doi.org/10.33643/kmus.2019.59.10  

Наукові праці апробаційного характеру 

1. Пешкова В. Мадригал К. Монтеверди «Hor che’l ciel e la terra» («Час, когда 

небо и земля» // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Молоді 

музикознавці» (Київ, 8–10 січня 2016 року) : тези. Київ, 2016. С. 103–104. 
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коварный, любовь») // XVIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Молоді музикознавці» (Київ, 9–101 січня 2017 року) : тези. Київ, 2017. 

С. 68. 

3. Пєшкова В. Принципи роботи з поетичним текстом у ранніх мадригалах 

Клаудіо Монтеверді (на прикладах мадригалів з перших чотирьох книг 

композитора) // XIХ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді 

музикознавці» (Київ, 9–11 січня 2019 року) : тези. Київ, 2019. С. 160. 

4. Пєшкова В. Втілення холодного образу смерті в мадригалі «Era l’anima mia» 
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року» (НМАУ ім.П.І.Чайковського, м. Київ) доповідь на тему: «Мадригал 

Клаудіо Монтеверді “Altri canti d’Amor tenero arciero”: способи втілення 
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(ОНМА ім. А. В. Нежданової, м. Одеса), доповідь на тему: «Мадригал 
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композиторських задумів Клаудіо Монтеверді у мантуанський період 

творчості», 17.04.2019; 
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8. Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в 

інформаційному контенті (пост)сучасності» (ОНМА ім. А. В. Нежданової, 
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