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Тема: «Срібний вік» російського мистецтва: епоха, персонажі,  

панорама стильових шукань. Музика в панорамі мистецтв  
 

Соціально-політичні та загальнокультурні параметри часу. 

Росія рубежу 19-20 ст. – вузол протиріч. Нова історико-культурна ситуація: 

завершення класичного етапу російської культури, активна критика усталених напрямів 

(реалізм в літературі, передвижництво й академізм в живописі, кучкізм в музиці, традиції 

соціально-побутового реалізму в театрі), пошук нових естетичних ідеалів, художніх 

принципів, форм та методів. На перший план висуваються задачі творчого 

переосмислення та оновлення традицій, що склалися не лише в мистецтві, але й у 

суспільній думці. Антиномічність пронизує всі сфери свідомості, митці відзначають 

подвійне самовідчуття «завершувачів» і «відкривачів» одночасно.         

Феномен «перехідності» в російській музичній культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Основні ознаки: нестійкість і нестабільність, суперечливість і поляризація світоглядних 

позицій, переважання динаміки над статикою, актуалізація ідеї самовизначення культури, 

різноманіття художніх тенденцій, розмитість стильових та жанрових контурів мистецтва, 

підсилення відкритості (культур, стильових та жанрових систем, особистостей), що 

сприяло появі нових стилів, напрямів, форм, течій,  розширило культурний простір Росії, 

продукувало багаторівневі інтегративні процеси.  

Творчість представників різних композиторських генерацій з амплітудою від 

кучкістської традиції (М. Балакірєв, М. Римський-Корсаков) до “модерну” (М. Черепнін, 

В. Ребіков, І. Стравінський та ін.). Зміна образної шкали, стильової панорами та жанрової 

ієрархії в музичному мистецтві. Зближення московської та петербурзької 

композиторських шкіл. Композитори-піаністи та їх місце в історії російської музичної 

культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Активний ритм художнього життя. Об’єднання “Світ мистецтва”. Діяльність 

С. Дягілєва та його “Російські сезони”. Діяльність Російського музичного товариства,  

“Російських симфонічних концертів” (М. Бєляєв), Філармонічного товариства, приватних 

концертних та оперних антреприз. “Вечори сучасної музики”, “Музичні виставки”, “Дім 

пісні”, “Гурток Керзіних”.  

Музичне виконавство. Досягнення російської виконавської школи (С. Рахманінов, 

О. Зілоті, С. Кусевицький, Ф. Блуменфельд, М. Малько, В. Сук, К. Сараджев, 

О. Виноградський та ін.). Активізація хорового виконавства. Оркестр народних 

інструментів В. Андрєєва. 

Російська музична естрада 1900-х років. Зірки російської естради: В. Паніна, 

Н. Плевицька, А. Вяльцева. Феномен О. Вертинського. 

Музична періодика („Русская музыкальная газета”, “Музыкальный современник”, 

“Музыка”).  
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godov-kak-predmet-osvoeniya-v-sisteme-muzykalno-istoricheskogo-obrazovaniya 

Вершины и бездны Серебряного века: відеоцикл  URL: 
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начала ХХ века (матеріал надісланий в групу).  

 Что слушали в дореволюционной России (из истории русской эстрады). URL: https://arzamas.academy/materials/288 

Тема: С. В. Рахманінов: специфіка життєтворчості, стильові обрії 

 

        Унікальність життєтворчого сценарію. Триєдність творчої постаті: композитор, 

піаніст, диригент («Жгу свою свечу с трех сторон…»). Компенсаторна специфіка різних 

видів творчої діяльності.  

        Жанрова палітра та пріоритети композиторської творчості. «Традиціоналізм» 

композитора та його корекція тенденціями часу. 

        Типи симфонізму та специфіка симфонічної драматургії С. Рахманінова. Феномен 

синтезу драматургічних типів симфонії. Риси симфонічного циклу у «Дзвонах» (вокально-

інструментальна симфонія). 

         Своєрідність піаністичного обдарування. Вплив концертного типу виконавства 

С. Рахманінова (з типовими для нього монументальністю, потужністю, чеканним ритмом 

у поєднанні з вокальною пластикою мелодії, «оркестровкою» фортепіано) на його 

композиторський стиль. 

        Образний лад музики. Риси стилю. Романтизм як головна координата творчості. 

Схильність до прихованої програмності. Характерність образів-станів (умиротворена тиха 
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лірика та нестримно-пристрасний патетичний порив).  Ментально-інтонаційна ґенеза 

тематизму: дзвони, знаменний розспів, лірична протяжна пісня, голоси природи. 

Символічна роль теми Dies irae у творчості композитора. 

        Екстатичні кульмінації як стильовий феномен (мелодико-гармонічні засоби). 

Індивідуальні особливості використання засобів виразності (мелодії, гармонії, ритму, 

фактури). «Аристократичне відчуття форми» (В. Чинаєв). Вплив Рахманінова-піаніста на 

Рахманінова-композитора. 

«Чистейшего звука высокая власть…» (А. Ахматова).  «Естетичне затворництво» 

С. Рахманінова в контексті різноголосиці стильових шукань першої половини ХХ ст. 
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