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Дисертація представляє комплексне дослідження проблеми інтерпретації 

партесної музики в руслі історично інформованого виконавства. 

У першому розділі охарактеризовано історично інформоване виконавство, 

як мистецький напрям, зосереджений на виконанні музики перерваної традиції, 

та як методологію інтерпретації давніх творів. Спочатку історично інформоване 

виконавство було відоме під назвою «давня музика» як конкретизація 

репертуару, обраного виконавцями 20-30-х років XX століття. Формування 

ідейної основи й теоретичного підґрунтя давніх виконань припало на 

повоєнний період й відоме під назвою руху автентичного виконання. 

Автентичне виконавство передбачало повернення до оригінального звучання 

твору, задуманого автором композиції. Відповідно, інтерпретація 

вибудовувалася на основі інформації про виконавську практику певного 

історичного періоду, отриману з музично-теоретичних й виконавських 

трактатів.  

Музична епоха, що особливо привернула увагу історично зорієнтованих 

виконавців, – доба бароко. У період бароко трансформувалася музична нотація 

й була відсутня практика записування виконавських вказівок в нотах, тому 

інтерпретація барокових творів на основі віднайдених відомостей творила 

новий звуковий образ відомих композицій. Наприкінці XX століття ідея 

автентичного звучання доповнюється суб’єктивною інтерпретацією виконавця, 

сформованою на основі його попереднього музичного досвіду, знання й 

відчуття стилю. У 90-х роках прийнято компромісний термін для позначення 



руху – історично інформоване виконавство, що допускає різні міри адаптації 

давніх практик. 

Формування інтелектуального й слухового стилевідчуття музики бароко 

зосереджує увагу історичних виконавців на естетичних ідеалах епохи. 

Важливим елементом барокового світобачення було сприйняття музики як 

божественного мистецтва, яке виховує, змінює й підносить серця людей. Теми 

й сюжети музичних творів охоплювали різноманітні, навіть полярні образи й 

почуття. Митцями доби бароко розроблена теорія музичних афектів – широкого 

спектру емоцій втілюваних у музиці, спрямованих на сприйняття й пережиття 

слухачами.  

Трактування образів музичних композицій поряд з емоційним пережиттям 

передбачає й глибоке інтелектуальне прочитання твору. На музичну мову 

проектують засоби риторичного мистецтва, формуються спеціальні виразові 

засоби – музично-риторичні фігури, передбачається наявність додаткової 

семантики й алегоричного змісту композицій. Музичну творчість співвідносять 

з іншими мистецтвами й науками, зокрема математикою, поетикою, риторикою 

і малярством. Зростають вимоги до музикантів, які поєднують особистісні, 

духовні, емоційні, інтелектуальні та професійні якості виконавців.  

Українська музика бароко найяскравіше представлена партесною 

творчістю. Багатоголосий партесний спів було запроваджено в літургійну 

практику православної традиції наприкінці XVI століття. Жанр партесного 

концерту сформувався у другій половині XVII століття як наскрізна музична 

форма, що розвивається відповідно до словесного тексту й законів риторики. 

Характерними для партесних творів є поєднання поліфонічних й гомофонно-

гармонічних епізодів, ансамблевих і туттійних фрагментів, наявність двохорних 

імітацій, антифонного викладу й частого контрасту темпо-метру, ритму, 

регістрів, фактури й ладовості. Партесний спів розвивався при монастирях, 

митрополичих кафедрах й освітніх осередках: братських школах, колегіумах й 

у Києво-Могилянській академії. Студенти академії провадили спів у братських 

церквах, були учасниками конгрегаційного, академічного, митрополичого й 

архімандритського хорів. Співом й грою на музичних інструментах 



супроводжувалися міські урочистості, приїзд поважних гостей і навіть 

академічні філософські диспути. На заняттях музики в академії студенти 

вивчали теорію, нотну грамоту і спів, а гра на музичних інструментах 

заповнювала дозвілля. Важливами центрами розвитку партесного співу й 

музичної освіти на території України були Луцьк, Острог, Львів, Унів, Почаїв, 

Київ, Чернігів, Харків та Переяслав.  

Другий розділ дисертації присвячений розгляду музичної риторики, як 

інструмента історично інформованого виконавства, і базується на риторичному 

аналізі творів М. Дилецького та І. Домарацького. Взаємозв’язок семантики 

слова й музичного втілення є особливою виразовою сферою партесних 

композицій, тому риторичне осмислення їх музичної мови необхідне для 

розуміння й виконання музики цього стилю. 

Напрям історично інформованого виконавства часто називають 

риторичним виконавством. Цей термін акцентує увагу на ролі інтерпретатора у 

впливі на слухача, a також на сам спосіб виконання, що трактує засоби 

музичної виразовості як риторичні інструменти. Риторичні засоби 

класифікують відповідно до їх функцій та властивостей: як виразові та описові, 

фігури протиставлення, повторення і тиші, ті, що стосуються одного чи кількох 

елементів музичної мови. Для творчої складової історичних інтерпретацій 

важливою є багатозначність музично-риторичних фігур, залежність їх змісту, 

від контексту твору.  

Науковою новизною дисертаційного дослідження є характеристика 

риторичного стилю письма Миколи Дилецького й Івана Домарацького та 

виділення спільних засобів, що творять образ риторичної мови партесних 

творів. Риторичні засоби у творах М. Дилецького служать збагаченню 

афективної сфери композицій, натомість у партесних концертах 

І. Домарацького риторика цементує музичну форму й увиразнює текстові 

акценти догматичного й дидактичного значення. Обидва композитори 

персоніфікують образи літургійного тексту за допомогою засобів музичної 

мови. М. Дилецький протиставляє фактуру й хоровий виклад, також поєднує 

різні мелодичні фігури для зіставлення образів та персонажів твору. 



І. Домарацький використовує протиставлення в гармонії та регістровий 

контраст. Спільним для музичної мови обох композиторів є спеціальна 

семантика певного типу музичного розвитку. Зокрема поліфонічна й імітаційна 

фактура є символічним втіленням кількості, а категорія вічності відтворена 

спільним акордовим комплексом – низхідним рухом паралельними тризвуками.       

У третьому розділі сформовано концепцію історично інформованої 

інтерпретації партесного твору на основі досліджень перших двох розділів. 

Історично інформована інтерпретація одного твору передбачає самостійне 

редагування виконавцем нотного тексту, відповідно до його знань про 

тогочасну виконавську практику. Найчастіше редакція стосується знаків 

альтерації, але може також передбачати видозміну ритмічного малюнка й 

мелодичної лінії. Важливими виразовими засобами на трактування яких 

впливає теоретичне дослідження є темп музичного твору, співвідношення 

темпів при зміні метру, музична артикуляція, загальна динаміка, кількість та 

розміщення виконавців. Обираючи темп музичного твору, необхідно 

враховувати зміст тексту, основний афект, наявність риторичних фігур та рух 

дрібними тривалостями. Барокові митці вказували на необхідність 

усвідомлення можливостей людського дихання, щоб процес виконання 

нагадував природне мовлення. Співвідношення темпів при зміні метру в 

партесному творі може відбуватися кількома способами (відповідно до 

музичного й словесного контексту): за пропорційними співвідношеннями, за 

тотожним ритмічним мотивом, як у сучасній практиці, або за співвідношенням, 

згаданим в анонімному трактаті «Препорцыя». 

Музична артикуляція партесних композицій перебачає свідоме 

відтворення вербального тексту й стосується фразування, поєднання штрихів, 

застосування артикуляційних пауз, акцентування ритмічних і мелодичних 

вершин. Кожен із зазначених елементів артикуляції виконує функції 

протиставлення, розділення смислових побудов та акцентування окремих 

словесних чи музичних структур. Особливим засобом музичної артикуляції є 

виконання пунктирного ритму, звучання котрого висновується із згадок у 

давніх працях та характеру відповідного музичного фрагмента. На межі 



артикуляційних і динамічних виразових засобів лежить прийом messa di voce – 

роздування звуку і його поступове згасання. Виконавський засіб messa di voce 

відображає естетику барокового звуковедення і підкреслює контраст мелодико-

ритмічного розвитку різних голосів хору. Властивою для партесної музики є 

контрастна динаміка й особливе відчуття акустики приміщення, об’єм якого 

заповнюється просторовим розміщенням виконавців й спеціальними 

динамічними ефектами. 

Науковою новизною дослідження є формулювання алгоритму вивчення й 

виконання партесного твору диригентом з урахуванням давніх праць й досвіду 

історично інформованих виконавців. Результати дослідження можуть бути 

використані у наукових та освітніх студіях партесної музики, барокового 

виконавства й музичної риторики, зокрема риторики в українській музиці 

XVII–XVIII століть. А сформована модель інтерпретації партесного твору 

відповідно аплікована у творчій діяльності сучасних хорових колективів та 

навчальній роботі студентів-диригентів.      
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SUMMARY 

 

Kliuchynska N. Historically Informed Performance and rhetorical 

parameters in modern interpretation of Ukrainian partes music (on the example 

of M. Dyletskyj’s and I. Domaratskyj’s works) – Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, specialty 025 Musical Art. – Ivan 

Franko National University of Lviv, - Lviv, 2022. 

The thesis represents a complex research of interpretation of Ukrainian partes 

music in the terms of Historically Informed Performance. 

In the first draft Historically Informed Performance is depicted as artistic trend 

of early music performance and as the methodology of such interpretation as well. 

Initially, Historically Informed Performance was known under the title «early music 

movement», which defined the repertoire chosen by the performers in 1920s and 

1930s. The musical ideology and theoretical basis of Historically Informed 

Performance was formed in the postwar period. That phase of Historically Informed 

Performance was called «authentic performance». The authentic interpretation 

implied original sound of the composition intended by the author. Thus, such 

interpretations were built on the knowledge of performance practice of the definite 

historical period, retrieved from musical treatises of the time. 

The epoch, which attracted the most attention of historically informed 

performers, was baroque. At that time, the practice of indication of expressional 

instructions in musical notation was not established yet, and the notation itself had 

been transforming. That is why a historical approach was able to create a new sound 

of the known music. At the end of the 20th century authentic performances were 

enriched by subjective interpretation of the performer based on his knowledge, 

experience, and sense of style. In the 1990s a new term was applied to express the 

variety of degrees in usage of historically informed approach that is Historically 

Informed Performance. 

In order to form an intellectual and sensual stylistic perception of baroque 

music, historically informed performers turned their attention to aesthetics of the 



epoch. One of the most important mindsets of baroque period was regarding music as 

divine art, its main function was to nurture, transform, and elevate the human hearts. 

Subjects and plots of musical works portrayed the most contrary images and 

emotions. Baroque artists developed the theory of musical affects that is a wide range 

of feelings embodied in music and to be understood and embraced by listeners. 

To rightly interpret the main subjects of musical work, one has to experience the 

piece rationally as deeply as sensually. Due to this idea the rhetorical means were 

applied to music. The musical rhetorical figures were formed and learned, and the 

special semantics was expected to be retrieved from the composition. Music was also 

regarded in cooperation with other arts and sciences, such as mathematics, poetry, 

rhetoric and fine art. The exemplary image of professional musician was formed with 

emphasis on high requirements to his personality, musical taste, knowledge, and 

technique in their integrity. 

Ukrainian baroque music is mainly represented by partes works. The multi-

voiced partes singing was inserted in the orthodox liturgical practice at the end of the 

16th century. But, the genre of partes concert was formed only in the late 17th century. 

It was a continuous musical form that had been evolving naturally in accordance with 

verbal text and rhetorical rules. The intrinsic features of partes concert are 

combination of homophonic and polyphonic structures, juxtaposition of solo and tutti 

in musical texture, as well as contrary meter, rhythm, register, choral disposition, and 

mode. The partes singing was cultivated in monasteries, metropolitan residences, and 

educational centers that is brother’s schools, collegiums, and in Kyiv-Mohyla 

Academy. Students of the academy conducted singing in the brother’s churches, and 

participated in congregational, academic, metropolitan’s, and archimandrite’s choirs. 

Singing and playing the musical instruments, they accompanied the main city 

festivities, greeted distinguished guests, and adorned philosophical debates, 

conducted in academy. In the music lessons students had been taught singing, 

musical notation, and musical theory, and had mastered their musical instruments at 

leisure time. The partes singing was cultivated in Lutsk, Ostrog, Lviv, Univ, Pochaiv, 

Kyiv, Chernivtsi, Kharkiv, and Pereyaslav. 



The second draft of the thesis is devoted to musical rhetoric as important 

Historically Informed Performance tool, and contains rhetorical analysis of 

M. Dyletskyj’s and I. Domaratskyj’s works. The correlation between verbal 

semantics and its musical realization is a significant attribute of musical expression in 

partes works. That is why the rhetorical perception of musical language of the 

compositions is absolutely necessary to understand and interpret this music. 

Historically Informed Performance movement is also known as rhetorical 

performance. The term emphasizes the role of an interpreter in emotional impact on 

the listener, and apprehension of performing process such as where expressional 

means are identical to rhetorical ones. Rhetorical figures are classified in accordance 

with their functions and qualities into: descriptive and expressional, figures of 

juxtaposition, repetition, or silence, which comprise one or more components of 

musical language. Regarding the creative side of the interpretational process, the 

polysemy of musical rhetorical figures is quite important, especially the dependence 

of their meaning on content and context of musical work. 

The scientific novelty of the research is a characteristic of rhetorical style of 

both composers, and the selection of mutual means which represent the national 

version of rhetorical language in partes works. Rhetorical tools in M. Dyletskyj’s 

compositions are more emphatic, while the concerts of I. Domaratskyj reveal the 

structural and didactical functions of rhetoric. Both composers personified Biblical 

characters using different elements of musical language. M. Dyletskyj preferred the 

texture and choral disposition for this aim, and I. Domaratskyj chose the 

contradiction in harmony and register. The mutual attribute of their rhetorical style is 

an intentional special meaning of definite kind of musical development. For example, 

the symbolic embodiment of quantity was represented by polyphonic structure 

(especially imitative polyphony), and the symbol of eternity was a complex of chords 

– the descending parallel triads. 

In the third draft the concept of historically informed interpretation of Ukrainian 

partes music is composed on the basis of the theoretical research conducted in the 

previous chapters. Each performance of the early music work should include the 

redaction of the musical text prepared by the performer (conductor) himself as it was 



usual for baroque performance practice. Mainly, it concerns the alteration of melodic 

line, rhythmic patterns, and accidentals. Expressional means, decision on which is 

deduced from the theoretical research, are tempo, correlation between tempo and 

meter changes, musical articulation, general dynamics, and finally, quantity and 

disposition of musicians. Choosing the tempo, one should bear in mind the content of 

verbal text, the main affect, rhetorical figures, and movement of notes with the 

smallest values. The ability of human breath is also has to be considered, so as not to 

overuse it. The performance should resemble the process of speaking. The tempo 

correlations in meter changes can be realized in several different ways, each in 

correspondence with musical and verbal context. Such correlations can be measured 

by proportions, by identical rhythmic motive, similarly to the modern metro-rhythmic 

practice, and in the manner described in the anonymous treatise «Proportion». 

The musical articulation in partes works should reflect the thoughtful 

reproduction of verbal text. It concerns the phrasing, combination of the touches, 

application of the articulation rests, rhythm and melodic accentuation. Each of the 

listed elements of musical articulation serves as contradiction and seclusion of 

musical or language structures, and emphasizes important words and climax sounds. 

The elaborated mean of musical articulation is a dotted rhythm. To execute the dotted 

rhythm the instructions from ancient treatises and general mood of the piece should 

be taken into account. On the junction of musical articulation and dynamics lays the 

sound effect called messa di voce – a gradual inflation and deflation of the sound. 

This expressional tool was inherent for baroque sound emission and voice-leading 

furthermore, it also highlighted the contrast in melodic and rhythmic development of 

different choral parts. The most natural for partes music is the contrast dynamics. 

Historically informed interpretation implies also a special account of acoustics. The 

space of the stage (or other concert room) has to be filled with sound stereophonically 

through the disposition of performers, special dynamic effects and expressive musical 

articulation. 

The scientific novelty of the research is a formulation of an algorithm of 

learning and performing the partes music by the modern conductor. This process 

includes knowledge from early treatises and practical experience of historically 



informed performers. The results might be used in the subsequent studies of 

Ukrainian partes music, baroque performance, and musical rhetoric (especially the 

rhetoric in Ukrainian music of the 17th and 18th centuries). The described pattern of 

interpretation of partes works might be also applied into performances of Ukrainian 

choirs and ensembles, as well as into educational programs for choral conductors. 

 

Keywords: Historically Informed Performance, Ukrainian partes music, sacred 

music, musical rhetoric, Ukrainian baroque, music for the liturgy, M. Dyletskyj’s 

heritage, the partes works of I. Domaratskyj, choral art, conductor, musical text                       

  



СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані наукові результати дисертації: 

1. Ключинська Н. Інтерпретація поняття «риторичність» на ґрунті української 

партесної музики бароко. Вісник Львівського університету. Серія 

мистецтвознавство. 2018. Випуск 19. Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2018. С. 80-87. 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10428 

2. Ключинська Н. Риторична фігура ANTITHETON в партесному концерті 

Івана Домарацького «Благословлю Господа». Вісник Львівського 

університету. Серія мистецтвознавство. 2019. Випуск 20. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 57-66.  

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10639 

3. Ключинська Н. Історично інформоване виконавство в сучасній 

інтерпретаційній культурі. Хорове мистецтво в контексті розвитку 

української культури XIX-XXI століть: [монографія]. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2022. С. 157-166. 

4. Ключинська Н. Метро-ритмічні пропорції в партесних творах. Fine Art and 

Culture Studies. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі 

Українки, 2022. № 3. С. 39-46.  

http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/art/article/view/676/621  

 

Статті у наукових виданнях, які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

5. Ключинська Н. Риторика музичної мови Івана Домарацького в концерті 

«Иже язиком ловец». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 2019. Вип. 24. Том 1. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 38-42. 

http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/176715 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10428
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10639
http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/art/article/view/676/621
http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/176715


6. Kliuchynska N. Humor in the Musical-Didactic Works of the Baroque Period. 

Scientific Journal of Polonia University. Czestohowa: Educator, 2022. Vol. 52 

No. 3. Pp. 60-65. http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/914/871  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Ключинська Н. Сучасна практика історично-інформованого виконавства та 

українська хорова музика бароко. Диригентсько-хорова освіта: синтез 

теорії та практики. Матеріали II всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Харків 25 жовтня 2018 р.). Харків: ХНУМ імені 

І. П. Котляревського, 2018. С. 43-46. 

8. Ключинська Н. Інтеграція словесної та музичної риторики – один з 

теоретичних аспектів дослідження партесної творчості Миколи Дилецького. 

Молоді музикознавці: тези доповідей XIX міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ 9-11 січня 2019 р.). Київ, 2019. С. 94-96. 

9. Ключинська Н. Герменевтичні кола у сучасному історично інформованому 

виконавстві. Актуальні філософські, політологічні та культурологічні 

проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому 

світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 8-9 

лютого 2019 р.). Київ: Таврійський національний університет імені 

В. І. Вернадського, 2019. С. 48-52. 

10. Ключинська Н. Партитури партесних творів: про що мовчить нотація. 

Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали II 

науково-практичної конференції (м. Дніпро, 28-29 лютого 2020 р.). Херсон: 

Видавництво «Молодий вчений», 2020. Ч. 1. С. 9-13. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/44feb2020/1.pdf 

11. Ключинська Н. Музика й музиканти у трактатах XVII–XVIII століть. 

Музичне мистецтво та виховання: міжкультурні зв’язки України та 

Польщі: збірник тез Міжнародної науково-практичної студентської 

конференції (Львів, 20 травня 2022 р.) Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022. С. 87-

90. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/Elektronnyy-zbirnyk-

tez-konferentsii-20.05.22-.pdf  

 

http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/914/871
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/44feb2020/1.pdf
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/Elektronnyy-zbirnyk-tez-konferentsii-20.05.22-.pdf
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/Elektronnyy-zbirnyk-tez-konferentsii-20.05.22-.pdf

