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XIX

МИСТеЦТВО

У

сьогоденнi музикознавчоi науковоi думки вiдбитi yci напряМи i
тенденцii сучасного наукового знання в загальному, самому шиРОКОМУ
розумiннi, а саме: провiдною тенденцiею сучасноi науки с не ТiЛЬКИ
розширення i проблемне розгалуження кола дослiджень, а й поглибЛеННЯ,
занурення у мовби висвiтленi, вивченi проблеми з iншого бокУ, з iНШИХ
позицiй, з новими поглядами на усталенi явища та використанНяМ HoBiTHix
iHcTpyMeHTiB дослiдження.

Актуальнiсть рецензованого дослiдження безумовна. Актуальною е
сконцентрованiсть дисертацii на проблемi украlнсько1 культури, яка
становить мейнстрiм сучасного музикознавства. Актуальним i новим е сам

ракурс дослiдження - виокремлення форmепiанноi кол|поненmu В МУЗИЧНОМУ
життi Киева 1870-80х рр., яка зазвичай була розчиненою у ЗаГаЛЬНОМУ
виконавСькомУ процесi або вивчаJIася з акцентом на окремiй
iндивiдуальностi. Актуальним € й системний пiдхiд до вивчення заявленоi
проблематики в усьому комплексi i] складових: починаючи з фортепiанноi

гrроцесiв iT iнтернацiонального формування в Киевi i заКiНЧУЮЧИ
iнтерпретацiйним аспектом проблеми i контекстним вивченням фортепiанноi
компоненти у зв'язку з iнфраструктурою.
не менш важливим показником актуальностi опонованоi дисертацii с iT

школи

i

метод i методологiя.
Головним iHcTpyMeHToM дослiдження виступас вивчення величезного
за об'смом поля iнформативноТ хронiки, а методологiею - рацiоНаJIьнорефлексивне усвiдомлення цiсi iнформацiт, спрямоване не тiльки на вивчення
усього розмаihтя культурно-мистецького життя, але й на аналiЗ творчоi
слухач) як пiдrрунтя iнтерпретацiI, як
виконавець
трiади ((композитор

-

-

основи творчого процесу й, вiдповiдно, загального творчого результату.

завдання, поставленi дисертанткою

у

дослiдженнi, допомагають не

та

специфiку загального
соцiокуЛьтурногО життЯ м. Кисва У 70-80-х роках XIX столiття, зокрема,

тiльки усвiдомити ключовi особистостi

його фортепiанноi компоненти, а й узагальнити та структурувати величезний

пласт оцiночноi лiтератури, якою виступають iнформативнi

джерела
перiодики того часу. Спираючись на задану iнформацiю, дисертантцi вдалося

представити, так би мовити, загальний емоцiйно-фактологiчний ПОРТРеТ
MicTa як центру не тiльки культурно-мистецького, але й просвiтницького
процесу, як фокусу поеднання педагогiчних та виконавських шкiл, аJIе i
центру суперництва напрямiв та концепцiй культурного розвитку регiону.
Так, у першому роздiлi дослiдження дисертантка пропонус загальниЙ
огляд соцiально-художнього життя MicTa Киева у 70-80-х рокаХ XIX стОЛiТТЯ,
спираючись на матерiали преси: опуси критикiв, спогади митЦiВ, ОЦiНКИ
пересiчних представникiв тодiшнього суспiльства тощо.
Проблеми iнтерпретацiТ та виконавського стилю розглянуто та ВиВЧеНО
у багатьох наукових дослiдженнях, але погляд на iнтерпретаuiЮ З ТОЧКИ ЗОРУ
послiдовного вивчення документаJIьних свiдчень творчого життя у перiодицi,
на наш погляд, виступае вельми новаторським пiдходом. Новаторським ми
вважаемо його тому, що такий пiдхiд мае певну дуальнiсть: матерiал

перiодики не можна у повнiй Mipi оцiнити як документальний. Таким BiH
виступас тiльки з точки зору датування та послiдовностi пiдбору та
викладення. Перiодика е суб'сктивним вiддзеркаленням ЧаСУ, ТаКИМ СОбi
емоцiйно-оцiнюючим фактором загаJIьного контексту життя: вiдображенням
особистiСногО поглядУ критикiв, знавцiв мистецтва та просто пересiчноi
публiки. Таким чином, yci газетнi cTaTTi, зауваження та цитати, наведенi у
дослiдженнi, С не тiлькИ вiдобраЖенням думки Iхнiх aBTopiB, але й емоцiйним
портретом епохи. Саме в цьому, на наш погляд, полягають труднощi
методологii заявленоi теми.

Але, незважаючи на присутнiсть такого оуб'ективно фактору

i

небезпеку реферативного викладення джерельноi бази, авторцi вд€Lлося
витримати чистоту методологii дослiдження.
величезний об'см iнформацiт, яка не завжди с рiвноцiнною за своiм
змiстом та значенням, с правдивим пiдrрунтям для оцiнки культурномистецького життя й потенцiалу Кисва не тiльки з точки зору ((високого)
критичного бомонДу, але й з точки зорУ уподобань та cMaKiB демократичноi
публiки. Безперечно, обробка та висвiтлення такого величезного пласту
^га
документальних матерiалiв вражас.,Щисертанткою проведено копiтку
громiздку роботу по зiбранню та узагальненню критичного матерiалу,
глибиннiй cyTHocTi якого у процесi оцiнки суспiльнuх mенdенцiй традицiйно

придiлялосЯ достатньО уваги. МiЖ тим, корпус цих матерiалiв,
незважаючи на його сконцентрованiсть на специфiцi мистецтва i культури
минулогО, свiдчиТь ще й прО те, чиМ жив соцiу, - не менш яскраво, нiж
полiтичНi процесИ 1870-80-Х рр. XIXсT.. Що речi, показовими в цьому

не

с наведенi авторкою слова С. Аверинцева (стор. 76) про те, що
музика виступае В якостi (служби розумiння> часу. З цiеi точки Зору,
KoHTeKcTi

матерiали першого роздiлу, на наш погляд, можуть бути використанi не
тiльки мистецтВознавцяМи, аJIе й соцiологами й полiтологами.
у Друtому роздiлi представлено аналiз феномену фортепiанного
виконавства у музичнiй iнфраструктурi Кисва. Що речi, введення такого, на
наш погляд, технiчного TepMiHy як <iнфраструктура) в узагальненнi
музичного ландшафту MicTa е досить вдалою iдесю: такий пiдхiд дозволяе
класифiкувати, а вiдповiдно, й аналiзувати культурно-мистецькi явища за
зовсiм рiзними аспектами. Так, дисертантка пропонус типологlю
критерiями: склаd
фортепiанних концертiв диференцiювати за п'ятьма
прuзначення mа
учаснuкiв, tиiсце провеdення, асанрова спецuфiка, цiльове
реперmуарне напо внення концерmу.

TaKi критерii, що дозволяють охопити майже yci аспекти аналiзу
творчого заходу, вiд загально-органiзацiйних до суто творчих, виводять

piBeHb, що дозволить
репрезентовану типологiю на заг€Lльно-методологiчний
використовувати iT як iHcTpyMeHT дослiдження будь-яких концертних заходiв.
у под€шьшому викладеннi роботи названi критерiт проходять
випробування матерiал ами кulвськоi перiоduкu, яку д.о. Загладько вважае ще
однiеЮ складовою музичноi iнфраструктури Кисва (с. 110). Таке розширення
с доречним: саме китвська перiодика вносить у процес аналiзу суб'сктивiзм

оцiнки, що надас змоry значно яскравiше вiдчути атмосферу музичного
життя i притаманного часу творчого суперництва,

специфiка критичного висловлення

У

матерiалах перiодики, сама

лексика оцiнок виступiв музикантiв примушують бiльш ретельно зупинитись
на роз'ясненнi явища (музичноi iнтерпретацiт>. З цiсю темою пов'язанi
дослiдженнi: виявити особливостi
принаймнi два завдання, заявленi
виконавського стилю пiанiстiв-виконавцiв, якi виступаJIи у Киевi у 70-80

у

XIX столiття, та висвiтлити поняття (iнтерпретацiо i <виконавський
стиль) вiдповiдно до ik розумiння у заявленi часи, здiйснивши параJIелi з

рокаХ

сучасними дослiдженнями цiеi тематики.
щисертантка пропонуе Taki фактори iнтерпретацii
концепцii виконання (с. 1 13- 1 14):

о

о

-

створення власноi

Iндивiдуальнiсть виконавця: свiтогляд, piBeHb розвитку iнтелекту,
емоцiйний досвiд, вольовi якостi та риси характеру, культурний

артистизм.
розвиток i художнiй смак, гrрофесiйна обдарованiсть,
Iсторична мiнливiсть функцiонування фортепiанного мистецтва, яку
iHcTpyMeHTiB,
дисертантка визначае як ((еволюцiю музичних стилiв та

психологiю сприйняття, властиву певнiй
розвиток технiки гри i HaBiTb
епосi>.

та джерельне
запропонованi фактори мають переконливе пояснення
часу, авторка
пiдrрунтя. Спираючись на матерiали перiодики зазначеного
музичноi критики перебувас творча
робить висновок, Що У фокусi уваги
пiзнання))
i"д"вiдуuльнiсть артиста як (найважливiший об'ект художнього
(конфлiкту) i <балансу>
(с. 115). Вдало та докладно висвiтлено проблему
Двторка наголошуе,
мiж автором та виконавцем у втiленнi музичного твору,
композитора i виконавця,
що (музичний TBip е результатом спiвтворчостi
i, стаючи
саме виконавець, проставляючи своi iнтерпретацiйнi акценти
твору> (с,
спiвучасником творчого процесу, завершу€ процес матерiалiзацii
як
111). Отже, (музична iнтерпретацiя> визначасться дисертанткою
заснована
специфiчна сфера дiяльностi професiйного музиканта-виконавця,
музичного твору,
на композиторському задумi i пов'язана iз трактуванням
прочитання (с, 1 1 1),
яке перед бачаеможливiсть варiантного виконавського
процесу
саме з позицiт того, що виконавець € ((завершувачем)
виконавцiв
матерiалiзацiт твору, розглянуто iнтерпретацiйнi стратегiт
зазначеного гrерiоду.

критикiв та глядачiв,
зробивши висновки про головний предмет уваги
суперницьких
д. Загладько послiдовно переходить до окреслення двох
авторки, ((двох типiв
виконавських стилiв зазначеного перiоду - за словами
романтичного
академiчного та суб'сктивного
пiанiзму>: об'сктивного

-

-

наголошуе, що публiка, особливо пересiчна, вiддавала
продукту, Це Й не дивно,
перевагу суб'сктивному - романтичному творчому
iндивiдуалiзацiт
адже романтичне виконання передбачае велику Mipy
через вiдчуття
авторського тексту при його TpaKTyBaHHi - переломлення

(с. 116-117),

виконавця'

та

,т,
ттепекпнпиво обrочнт
обrрунтовано стратегlк l фортепiанного
виходячи Dз ITL,\T,,\
цього, переконливо
все
авторка узагаJIьнюе, що академiчнi концерти
Так,
виконавцiв.
репертуару
вiддае переваry не
бiльш стають театралiзованими дiйствами, а публiка
а \ндивiдуалiзованому,
академiЧномУ виконанНю iHcTpyMeHTaJIbHoT музики,
з безумовних плюсiв
неочiкуваному, особистiсно перевтiленому, Одним
стратегiт пiанiстiв через
дослiдження вважасмо обrрунтування репертуарноi
складовоi публiки (с, |22-t25),
аналiз соцiокультурноi та HaBiTb економiчноТ
матерi€шами
Така позицiя дисертантки ((науково-виховано) пiдкрiплюсться
зазначенiй галузi, Подiбна
перiодик и та висловами вiдомих авторитетiв у
на piBeнb не
подача матерiапу заслуговуе на повагу та виводить дослiдження
анапiзу явища,
тiльки музикознавчого, але й мiждисциплiнарного

на послiдовно викладенi аргументи, домiнУючоЮ
тенденцiею концертного пiанiзму в Кисвi дослiджуваного перiодУ на Bcix
OTrKe, спираючись

рiвнях iнтерпретацiйноТ стратегii дисертантка стверджуе idею роJианmuчНо?О
Bu,lKoHaBcmBa (с. 126).
Метафоричним пiдтвердженням iдеi романтичного виконавсТВа яК
уособлення в музицi iндивiду€Lльностi, значення ii неповторних рИс та чУТТiВ
у втiленнi музичного твору, виступас один з критичних вiдryкiв, наведений У
якому зазначено, що прийоми вираженого роrtаmепtо
дослiдженнi,

в

виступають як dомiнанmна вuконавська Jианера dослidэtсуваноi' епохu (С. 1 18).
Як виконавиця, я цiлком погоджуюсь з таким яскравим метафориЧниМ
висловом, Що дае об'емне метафiзичне розумiння явища музичноТ

iнтерпретацii взагалi. Суголосно цiй д}мцi, можна HaBiTb сказати, що
роrtаmепtо е, у певному розумiннi, звуковим вiдображенням чуттсвостi
музиканта у музицi, а в якостi домiнантноi виконавськоТ манери вонО
загострюе природне сприйняття музичного матерiалу не когнiтивними, а
чуттсвими механiзмами, що с акту€Lльним у буль-яку епоху.
З цих гrозицiй переконливою виступае основна тема третього рОЗДiЛУ
кВиконавсько-стильовi школи та ix головнi представники на концеРТНИХ
майданчИках КиеВа)), В якомУ запропонований головний TepMiH дослiдження
<<пiанiсmuка>>: (системно_динамiчне поняття у музичнiй культурi, що
характеризуе пiанiзм як конкретний iсторичний феномен, який реалiзусться У
виконавськiй дiяльностi та включае комплекс соцiокультурних,

iнфраструктурних, iнтерпретацiйних, просвiтницьких аспектiв конЦеРТНОi
практики) (с. 1а3). Важливим та доречним з огляду на методологiю
дослiдження е То, що запропоноване авторкою поняття <пiанiстика>
допомагае висвiтлити напрями вивчення творчо-музичних оЗнаК ЧаСУ:

о
о

о

соцiокультурноi складовоi- як вiдображення пристрастей публiки У
самому широкому розумiннi: вiд полiтичних до смакових уподобань;
iнфраструктурного пiдrрунтя концертно-творчого життя MicTa - як
вiдбитку заг€UIьно-культурноТ та соцiальноi готовностi населення та
суспiльства взагалi до сприйняття творчого продукту самого рiзного
походження та спрямування;

iнтерпретацiйноi складовоi фортепiанного виконавського мистецтва як вiддзеркалення розматття, барвистостi часу, i в той же час як
сприйняття специфiки нацiональних музичноготовностi
сприйняття, переплавлення Т&, як наслiдок,
виконавСьких шкiл

до

-

-

утворення власного мистецького обличчя MicTa;

о

нарештi, як просвiтницькоi складовоi концертноi практики) яка
виступае не тiльки як iHcTpyMeHT розвитку музичноi освiченостi
публiки, але й як пiдrрунтя формування професiйнот музикантськот
освiти.

.щетально та шанобливо представлено огляд основних пластiв
киТвського виконавства того часу: це киТвська пiанiстика, виконавцiпослiдовники Ф. Лiста, вихованцi т. Лешетицького, продовжувачi
виконавськоI традицii Антона i Миколи Рубiнштейнiв. Через неймовiрно
цiкавi свiдоцтва перiодики та apxiBHi матерiали представленi постать
Ю. Зарембського й культрегертська дiяльнiсть братiв Рубiнштейнiв, якi
зiграли надважливу роль не тiльки у вихованнi глядацького смаку киiвськоi
публiки, аJIе й здiйснили грандiозну роботу з органiзацii професiйноi
музичноI освiти MicTa.
У дослiдженнi представленi критичнi свiдоцтва про дiяльнiсть, piBeHb
виконавськоi майстерностi багатьох музикантiв, якi унiкальним чином
вплинули на формування не тiльки киiвськоТ пiанiстики зазначеного перiоду,
але й стаJIи пiдrрунтям визнаноi киiвськот фортепiаннот школи.

роздiлi дано аналiз не тiльки виконавських шкiл i виконавськостильових напрямiв, аJIе Й взято до увагИ такий значний аспект як
преdсmавнuцmво поколiнь,вiдповiдно, - й рiзнi прiоритети та xapaкTepHi риси
виконання. Важливим досягненням дисертацiйного дослiдження вважаемо
широкий аналiз дiяльностi як вiдомих музикантiв на теренах КиIвських

у

концертних майданчикiв, так й висвiтлення маJIовiдомоi (а у певних випадках
, не вidол,tоi' зовсiпt) плеяди пiанiстiв, якi зробили внесок у багатобарвну

картину музичного Киева.
Заслуговус на поваry ретельне та неупереджене подання матерiалу про
представникiв рiзних
значнi постатi пiанiстiв-виконавцiв та викладачiв
нацiональностей та виконавських шкiл, що ще раз пiдкреслюе велику iстину

-

про iнтернацiональнiсть музичноi культури, мови та

загальносвiтове

побратимство т€uIановитих музикантiв.
якi
Щоdаmкалl, як|
Наукова iнтенсивнiсть роботи зростае завдяки чотирьом дооаmкаful,
наукова
же час смну iнформацiю,
репрезентуIоть систематизовану, лаконiчну i в той
Тут представлено:
бiльше нiж 100 прiзвищ пiанiстiв, виведених з <безiменного простору),
концертному життi Киева 70-80-х poKiB
якi брали

.

участь

у

XIX столiття, бiографiчнi вiдомостi про кожного з них (Щодаток А,
Бiографiчнi вiдомостi про вiднайденi персоналii пiанiстiв, якi
виступаJIи в Киевi у 70-80-х роках XIX столiття);

дати, мiсця проведення, програми Bcix концертiв за участю пiaнicTiB
(Щодаток Б. Хроrrологiя lсонцертiв за участло пiанiстiв, що вiдбувалися
у Киевi протягом 70-80-х poKiB XIX столiття);
про музичне мистецтво за
публtкацtй про
перелiк
перелiк газетних та журн€Lльних публiкацiй
1868-1889 роки (Щодаток В. Музична бiблiографiя киiвськоi газетноТ

.

перiодики).
останнiй Щодаток

Г. демонструс вiднайденi А.о. Загладько apxiBHi та
музейнi документи, що допомогли отримати HoBi вiдомостi про
украiнське фортепiанно-виконавське мистецтво та його гrерсоналiI.
Весь цей об'см даних формуе потужну iнформацiйну базу роботи.

Незважаючи

на повноту та майже

вичерпнiсть представленого

матерiалу дослiдlкення, все ж таки виникають певнi питання, а саме:

1. Справедливо помiчено, що характерна риса киIвськоi фортепiаннОТ
навчаJIьному процесi
багатовекторнiсть задiяних
школи педагогiчних засад найповажнiших виконавських шкiл: петербурзькоi,
московськоТ, лейпцизькоi, варшавськоТ, чеськоi та iH. tИ
багатовекторнiсть iснувала у перiод (народження> киiвськоТ
фортепiанноi школи, яка протягом усього ХХ столiття мала серйозну
музикантську репутацiю. На Ваш погляд, риаи якоi школи найбiльш
проявленi зараз? IЩо характеризус репертуарну полiтику КиiвськоТ
пiанiстики сьогодення?
2. Одним iз завдань дослiдження заявлено висвiтлення поняТТя
кiнтерпретацiя> i <виконавський стиль)), вiдповiдно до iх розумiння у
заявленi часи. Поняття <iнтерпретацiя> розглянуто та представлено
досить ретельно, HaBiTb iз пропозицiею авторськоТ структури; поняття
ж (виконавський стиль)) представлено дещо побiжно, у зв'язку з
оцiнками критиками певних виконавцiв. З огляду на те, що дисертантка
с за фахом пiанiсткою-виконавицею, хотiлося б почути ij оСОбИСТе
розумiння складових такого важливого явища музикальноГо МИСТеЦТВа
як ((виконавський стиль)).

Наданi питання жодною мiрою не знижують значення рОбОТИ Та
переконливого враження вiд стилiстики викладення та структурування
матерiалу.

Отож, дослiдження Загладько Алiни олексiiвни, в якому переконливо
представлено результати величезноi роботи з бiблiографiчними матерiалами
та перiодикою зазначеного перiоду, служить грунтовною базою для

осмислення та узагальнення фортепiанноi компоненти концертного життя
мlрою виступае як основа
столiтгя, а також певною мiрою
Кисва у 70-80 роки XIX столiт-гя,
для розУмiннЯ джереЛ визнаноi киТвськоТ фортепiанноi школи. Дослiдження
витримано на високому методологiчному piBHi, завдання дослiдження можна
вважати повнiстю виконаними.
ТомУ не масмО жодниХ cyMHiBiB У повнiй вiдповiдностi даноi

грунтовноi, актуальноi та iнновацiйнот прачi вимогам мон Укратни до
музикозНавчиХ кандидаТськиХ дослiджень. Yci публiкачii А.о. Загладько, у
тому числi у провiдних наукових журналах i збiрках Укратни та iнших
вузiвських
держав, виступи з доповiдями на Мiжнародних, Всеукраiнських i
науковиХ i наукоВо-творчиХ конференцiяХ вiдповiдають обранiй TeMi,
пiдтверджуючи вiдповiдну апробацiю iT результатiв. Текст автореферату
повною мiрою вiдтворюе положення дисертацii.
отже, длiна олексiiвна Загладько, безумовно, заслуговуе присвосння
_
наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спецiальнiстю 17.00.03
музичне мистецтво.

.Щоктор мистецтвознавства,

ьноТ та науково-педагогiчноi роботи Одеськоi

ноi музичноi академiТ iMeHi А.В. НеждановоТ,
професорка кафедри сольного спiву,
Народна артистка УкраТни
Оганезова-Григоренко Ольга Вадимiвна
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