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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» (галузь знань 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, 



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, 



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. 



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; 



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 scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the PhD degree in the specialty 025 «Musical art» (field of 

study 02 «Culture and Arts»). – 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 

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, 

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 

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 



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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