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Тема 12. Сміховий світ західноєвропейської музики. 
«Quodlibet» і світські кантати Й. С. Баха, «Весілля Фігаро» 

і «Селянський секстет» В. А. Моцарта, «Фальстаф» Дж. Верді, 
«Тіль Уленшпігель» Р. Штрауса 

1. Визначте специфіку і головні конотації української сміхової культури 
XІX–XXІ ст. з акцентом на її кордоцентричному вимірі (синергетичний 
сміх серця, спазмований емоціями суму, жалю, страху, жаху).  

2. Назвіть причини кордоцентричної специфіки українського художнього 
сміху в аспекті «філософії серця» Г. Сковороди. 

3.  Охарактеризуйте комедіографічний талант М. Лисенка, 
репрезентований в його «комічному театрі» - операх-пародіях 
«Андріашіада» і «Енеїда», дитячих опусах. 

4.  У чому полягає унікальність «Андріашіади» як інформаційної системи 
свого часу, зразка діалогу митця з соціокультурною реальністю? 
(фактологічна аргументація). 

5. Які риси емігрантської опери «Зоря» Соневицького кардинальним чином 
відрізняють її від пародійних опусів, створених на Україні? 

6. Доведіть аналітичним шляхом присутність в «Андріашіаді» та «Енеїді» 
Лисенка, «Зорі» Соневицького таких типових прийомів інтонаційно-
пародійної роботи як: дисонанс тексту і контексту, перепідтекстовка, 
диз’юнктивний синтез музичного і вербального рівнів; карикатурне 
наслідування зразку; обробка і продукування відомого матеріалу 
відповідно до поетики недбалості і «порушення інстинкту належного» 
(В. Пропп),;  

7. Назвіть музичні приклади радикального слабкого стилю, неадекватного 
використання, зниження і деніграції престижної жанрової символіки 
(зокрема експерименти з фольклором), інверсування відношень 



чоловіче/жіноче, молоде/старе, високе/низьке в операх «Андріашіада» та 
«Енеїда» Лисенка, «Зоря» Соневицького. 

8. Назвіть інтонаційно-драматургічні особливості «Райка по-українськи» 
А. Бондаренка. У чому проявляється вторинність цього твору в 
порівнянні з «Райками» Мусоргського і Шостаковича? 
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Тема 13. Сміховий світ української музики.  
Опери-пародії «Андріашіада» та «Енеїда» М. Лисенка, 
«Зоря» І. Соневицького: інтонаційно-драматургічні параметри, 
специфіка співвідношення вербального і музичного рівнів, 
соціокультурний контекст. «Райок по-українськи» А. Бондаренка 

Специфіка і головні конотації української сміхової культури XІX–
XXІ ст.: поряд із життєрадісно-вітальним сміхом тіла та інтелектуальним 
сміхом розуму (типологія В. Карасьова) широко репрезентовано 
синергетичний сміх серця, спазмований емоціями суму, жалю, страху, жаху. 
Синергія сміхового і трагічного, визначена представниками інтелігенції як 
типова риса українського кордоцентричного художнього сміху, обумовлена 



двома головними ментально-етнічними рисами: чуйністю та почуттям 
гумору, які займають, за даними етнопсихології, дві перші позиції (таблиця 
З. Сінькевича). 

Причини кордоцентричної специфіки слов’янського художнього сміху: 
критичність, соборність, «філософія серця» (за Г. Сковородою). 
Багатофункціональна природа художнього сміху: філософсько-світоглядна, 
гармонізуюча, аксіологічна, креативна, образно-естетична, комунікативна, 
онтологічна, критично-опозиційна, вітальна, етична, релігійна, 
парадоксуюча, культуро творча функції. 

Комедіографічний талант М. Лисенка. Комічний театр. Опери-пародії 
«Андріашіада» (1866) і «Енеїда» (1911) як репрезентанти типових прийомів 
інтонаційно-пародійної роботи. «Андріашіада» – пародія-контрафактура, 
унікальний зразок діалогу митця з соціокультурною реальністю, цінна 
інформаційна система: життя Києва 1860-х років, трагікомічна історія 
виконання Валуєвського наказу 1863 р. О. Андріяшевим, специфіка 
світогляду, слухацький тезаурус, особливості психотипу Лисенка – 
схильність до юморобіки. Маргінальний статус «Андріашіади» у 
музикознавстві і оперному виконавстві. Важливість дослідження 
Д. Ревуцького (історія створення і першої постановки, вказівки щодо 
використаного музичного матеріалу). Розвідницька роль опери: проклала 
шлях до формування стилю української комічної опери, започаткувала жанр 
опери-пародії не тільки в українській, але й у слов’янській музичній культурі 
взагалі (фарс «Богатирі» Бородіна – 1868 р.). Продовження тенденції в опері 
«Енеїда». 

Специфіка пародійного відображення дійсності в опері «Зоря» 
Соневицького (з акцентом на проблемі емігрантської художньої творчості). 

Пародійні прийоми в «Андріашіаді» та «Енеїді» Лисенка, «Зорі» 
Соневицького: дисонанс тексту і контексту, перепідтекстовка, 
диз’юнктивний синтез музичного і вербального рівнів; карикатурне 
наслідування зразку з невідповідними до першоджерела темброво-
динамічними, агогічними, метроритмічними ефектами; обробка і 
продукування відомого матеріалу відповідно до поетики недбалості і 
«порушення інстинкту належного» (В. Пропп),, тенденція до неадекватного 
використання, зниження і деніграції престижної жанрової символіки 
(зокрема експерименти з фольклором), інверсування відношень 
чоловіче/жіноче, молоде/старе, високе/низьке; радикальний слабкий стиль. 

«Райок по-українськи» А. Бондаренка у компаративному аспекті 
(порівняння з «Райками» Мусоргського і Шостаковича). 
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Тема 14. Сміховий світ російської музики. 
Сміховий дует М. Мусоргський – О. Бородін: особистісний 

і творчий параметри (компаративний аспект). «Райок» 
М. Мусоргського – приклад пародійного тексту. Роль сміхових 

епізодів опер-драм М. Мусоргського у розкритті їх концептуальної 
багатовимірності 

1. Аргументуйте факт адаптації кучкістами засобів академічної і народної 
сміхової культури (увінчання-розвінчання, сміхове подвоєння, 
маскування, дегероїзація, мотив дурної жінки, фарсово-детективна 
семантика).  

2. Наведіть приклади вітальних і пародійних МТ в оперній комедіографії 
кучкістів.  

3. Доведіть факт наявності в операх кучкістів всіх типів пародії (на 
конкретному матеріалі). 



4.  Охарактеризуйте фарс «Богатирі» О. Бородіна як цілісну пародію, де 
пародійність охоплює всі інтонаційно-драматургічні рівні. 

5. Визначте специфіку «сміхового дуету» Мусоргський-Бородін, 
зумовлену унікальністю світогляду і психотипу особистостей (з 
акцентом на різних моделях «сміхового світосприйняття» - сміх розуму 
і сміх серця).  

6. Якими є соціокультурні причини виникнення «Райка» Мусоргського? 
7. Проаналізуйте пародійні прийоми «Райка» Мусоргського, такі як 

«перепідтекстовка», заміна дійових осіб, стосунків, ситуацій; 
спотворення системності оригіналу; «зшибка стилів» (Ю. Тинянов); 
очуднення, диз’юнктивний синтез; використання алюзійного матеріалу 
з трансформацією смислу, ін. 

8. Сформулюйте драматургічні концепти сміхового світу опери «Борис 
Годунов», визначте фактори, які забезпечують звернення до сміхових 
ефектів, у компаративному аспекті (порівняльний аналіз а) побутових 
сцен у корчмі, царському теремі, б) «Плача» з Прологу і пародійному 
славленні Хрущова, сцена під Кромами). 

9. Охарактеризуйте драматургічно-концептуальну специфіку сміхових 
епізодів у «Хованщині» Мусоргського. 

10.  Аргументуйте присутність у народних музичних драмах 
М. Мусоргського таких прийомів СМТ як інтонаційно-семантичне 
кодування, синестезія, подвійний хід, езопова мова, парадоксальність 
гібридів, режисирування жанром (жанрові модуляції, зіставлення, 
підміна). 
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