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РЕЦЕНЗІЯ 

 на дисертаційну роботу 

 Ключинської Наталі Василівни на тему:  

«Історично інформоване виконавство та риторичні параметри  

сучасної інтерпретації української партесної музики  

(на прикладі творів М. Дилецького та І. Домарацького)»,  

представлену на здобуття ступеня доктора філософії  

з галузі знань 02 Культура і мистецтво  

за спеціальністю 025 Музичне мистецтво 

 

1. Актуальність дисертаційної роботи. Українська партесна спадщина 

тривалий час перебуває в полі зору українських та зарубіжних науковців. 

Науково-дослідницький ракурс такої роботи окреслює шлях від 

розшифрування партесних рукописів до опрацювання низки теоретичних 

питань, що слугують вагомим підґрунтям в осягненні специфіки 

національного культурного феномену – партесного співу. Втім, варто 

зауважити, що у сучасному музикознавстві все більшої актуальності набуває 

проблематика виконавського аспекту партесного музикування. І це цілком 

закономірно, зважаючи на запити сучасної виконавської практики щодо 

створення орієнтирів інтерпретації партесного твору. В цьому контексті 

необхідно відзначити зростання уваги саме до напряму історично 

орієнтованого виконавства. У пошуку достовірності звучання, стилістично 

вивіреного відтворення художнього тексту важливого значення набувають 

дослідження інструментарію виконавського осмислення партесної музики. 

Особливо перспективним в цьому напрямку вбачається подальше 

розроблення методик із засвоєння партесного твору у вокально-ансамблевій 

практиці.  

Запропоноване дисертанткою комплексне дослідження проблеми 

інтерпретації партесної музики в руслі історично інформованого виконавства 

переконує в теоретичній та практичній актуальності. Адже, системний підхід до 

вивчення історично інформованої інтерпретації партесного твору забезпечить 

формування цілісного уявлення щодо особливостей функціонування музики 

бароко, дозволить наблизити сучасного виконавця до глибшого розуміння, 

досить віддаленого в часовому відношенні, партесного спадку, а отже 

сприятиме популяризації та піднесенню української барокової творчості. 
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2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, сформульованих у  

дисертації, достовірність і наукова новизна висновків та рекомендацій. 

Високий ступінь обґрунтованості наукових положень, сформульованих у 

дисертації не викликає сумнівів, оскільки забезпечується ґрунтовним і фаховим 

опрацювання теоретичної бази та продуманим методологічним апаратом.  

Наукова література з теми дослідження представлена працями, що 

висвітлюють різні сфери проблематики дисертації: наукові дослідження з 

історично інформованого виконавства, культури й естетики доби бароко, 

музичної риторики, української музичної культури XVII–XVIII століть, давні 

музичні праці і трактати, нотний матеріал. Список використаних джерел 

налічує 211 позицій, з яких 76 – іноземними мовами. 

Обраний методологічний інструментарій дозволив Наталі Василівні 

отримати науково достовірні результати, які без сумніву, мають важливе 

науково-теоретичне й практичне значення. В основу методології покладено 

герменевтичний підхід, що передбачає застосування контекстуального методу 

та принципу конгеніальності. Крім цього, у роботі використано доволі широкий 

спектр інших наукових методів, зокрема культурно-історичний, 

ретроспективний, джерелознавчий, гіпотетичний, методи кореляційного 

аналізу, абстрагування та моделювання.  

Дисертація підтверджує повноту опублікування основних положень через 

апробацію на 7 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях. Окремі складові дисертації обговорено на засіданнях та науково-

методичних семінарах кафедри музикознавства та хорового мистецтва, а також 

наукових семінарах факультету культури і мистецтв Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Основні результати дисертації висвітлено в 11 

одноосібних публікаціях. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що вперше 

в українській музикознавчій науці запропоновано алгоритм сучасної 

інтерпретації української партесної музики крізь призму історично 

інформованого виконавства; структуровано процес вивчення й підготовки 

партесного твору до виконання диригентом-хормейстером з урахуванням 

давніх праць про барокову виконавську практику й досвіду музикантів 

історично інформованого напряму; висвітлено роль музичної риторики в 

українських партесних композиціях як невід’ємного елемента історичних 

інтерпретацій. 
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Науково важливим результатом роботи стало введення у дисертаційну 

працю теоретичних положень музичних трактатів, що раніше не розглядалися в 

українському музикознавчому дискурсі.  

Варто наголосити на логічній та завершеній структурі дисертаційної 

праці, яка представлена вступом, трьома розділами з висновками до кожного з 

них, загальними висновками, списку використаних джерел і додатків. У 

вступній частині тексту дисертації викладено необхідні положення щодо 

актуальності дослідження, його мети, завдань, об’єкта і предмета, наукової 

новизни, теоретичного та практичного значення, особистого внеску здобувача; 

подано вiдомостi про структуру роботи, апробацiю та публікації. 

Перший розділ дисертації «Історично інформоване виконавство: 

історія, естетика, методологія» передбачає історико-теоретичне та 

методологічне опрацювання проблем реконструювання давньої музики. У 

підрозділі 1.1. «Зародження та розвиток історичного виконавства» ґрунтовно 

висвітлено роль та значення історично інформованого виконавства в 

комунікативному просторі XX–XXI століть, визначено та характеризовано 

етапи його формування, залучено чималий спектр музикознавчих досліджень, 

публікацій музичних критиків і відомих виконавців, які виявили власну 

позицію щодо прийняття ідей цього напряму. Дисертанткою пропонується 

розглядати історично інформоване виконавство не лише як музичний рух, 

зорієнтований на виконання музики давніх періодів, а також як метод 

інтерпретації та спосіб вивчення музичного твору. Питання, які поставила 

перед собою п. Наталя «як вивчати виконавську практику минулих епох, як 

знайти баланс між ідеалами музики давнього часу і особистим трактування, як 

формувати розуміння барокового твору?» (с. 31) запропоновано розкрити 

шляхом вивчення методології історично інформованого виконавства, виведення 

основних етапів підготовки виконання барокової партитури та обґрунтування їх 

співзвучності основним принципам герменевтики. 

Змістовне наповнення наступних двох підрозділів гармонійно 

переплітається з основними положеннями, висвітленими у першому підрозділі 

дисертації. Такий підхід авторки до розгляду історії, естетики та методології 

історично інформованого виконавства дозволив підтвердити думку про 

модерне походження феномену історичного виконавства,  охопити широке коло 

питань, пов’язаних з естетико-стильовими основами барокового музичного 

мистецтва, обґрунтуванням появи «партесного» багатоголосного співу на 

наших теренах, розкриттям основних напрямків історіографії української 
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партесної спадщини та характеристикою ролі освітніх центрів на Лівобережжі, 

Правобережжі та західних землях України зазначеної доби.  

У другому розділі «Риторичні параметри українського партесного 

співу», зокрема у підрозділах 2.1. «Музична риторика в контексті історично 

інформованого виконавства» та 2.2. «Художньо-виразова проекція риторичного 

мистецтва на партесний спів» порушено низку проблем, що увиразнюються в 

контексті аналітичних студій риторики музичної мови Миколи Дилецького та 

Івана Домарацького, здійснених у третьому і четвертому підрозділах 

дисертації. Зокрема розглянуто теоретичні аспекти багатогранності поняття 

«музично-риторична фігура»; національного сприйняття риторичних фігур; 

значення ораторського мистецтва в культурі українського бароко; 

символічності мистецтва означеного періоду; правомірності вивчення 

риторичної мови партесних творів на здобутках західноєвропейських 

досліджень з риторики.  

У процесі риторичного аналізу восьмиголосих Вечірньої та Реквіяльної 

Літургії М. Дилецького та п’яти партесних концертів І. Домарацького 

демонстровано приклади застосування комплексу риторичних засобів, 

докладно описано їх структуру, функції, виразове та семантичне наповнення. 

Крім цього, провівши паралель з виразовою сферою західноєвропейської 

барокової музики Наталя Василівна осмислює специфіку втілення таких 

філософських категорій як час, рух, кількість, плинність, вічність, а також 

прийоми звуконаслідування та імітування. Послуговуючись принципом 

порівняння, авторкою виявлено спільні та відмінні риси риторичного письма 

обох композиторів, які зумовлені співвідношенням музики і слова, естетично-

ідейними концепціями їх творів. Виділяючи гармонію та фактуру творів як 

основні сфери риторичної виразовості, п. Наталя акцентує увагу на спільність 

пріоритету цих елементів музичної мови, що свідчать про існування певного 

риторичного стилю українських партесних творів.  

Неабияке зацікавлення викликає третій розділ дослідження «Художньо-

виразовий комплекс сучасної інтерпретації творів М. Дилецького та 

І. Домарацького». Адже, зважаючи на проблематику виконавського аспекту у 

сучасному музикознавстві та мистецькій практиці, Наталя Василівна визначила 

пріоритетні напрямки роботи диригента в опрацювання барокової партитури і 

цілком виправдано зосередилася на першому етапі вивчення партесних творів. 

Авторкою актуалізуються питання вивчення та редакції нотного тексту твору 

(знаки альтерації, орнаментування, ритмічне варіювання); визначення музичної 

артикуляції з урахуванням гармонії твору, ритму, мелодичної лінії та 
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словесного тексту, а також особливостей звукоутворення, акцентування та 

фразування; вибору темпу твору, на який впливає акустика приміщення, 

характер і метро-ритмічні пропорції; роботи над загальною динамікою твору та 

спеціальними динамічними ефектами. Практичний характер дослідження 

підкреслено варіантами відтворення засобів музичної виразності. У такий 

спосіб, на прикладах творів М. Дилецького та І. Домарацького, запропоновано 

моделі звукової реалізації партесної спадщини. Ґрунтовність опрацювання 

підкріплено рекомендаціями, почерпнутими з давніх писемних джерел, 

врахуванням комплексу риторичних засобів та образно-змістовного наповнення 

тексту. Привертає увагу і багатоаспектність у висвітленні низки 

інтерпретаційних питань, що надає роботі широти наукового і мистецько-

практичного пошуку.  

У Висновках підсумовано результати дослідження. Список 

використаних джерел, що налічує 211 позицій, оформлений відповідно вимог 

до кваліфікаційних робіт. Додаток А містить словник музично-риторичних 

фігур. У Додатку Б подано інформацію про авторів партесної музики. Додаток 

В містить інформацію про апробацію роботи й публікації авторки дисертації.   

3. Загальна оцінка дисертаційної роботи та повнота викладу 

одержаних результатів дослідження в опублікованих працях. Основні 

положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи Ключинської Н. В. 

повністю висвітлені в 11 одноосібних публікаціях. Зокрема, 3 статті у наукових 

фахових виданнях України; 1 стаття у монографії; 2 статті в українському та 

зарубіжному періодичному виданні, які додатково відображають наукові 

результати дисертації; 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях.  

Зміст анотації відповідає основним положенням дисертації й відображає 

її мету та новизну наукової праці. Зміст анотації не містить інформацію, яка 

була б відсутньою у тексті дисертації. Аналіз тексту дисертаційного 

дослідження дає підстави стверджувати про дотримання вимог академічної 

доброчесності.  

Зазначене вище дозволяє стверджувати, що представлена дисертаційна 

робота є самостійним, завершеним, цілісним науковим дослідженням, 

результати якого мають значення для розвитку української музикознавчої 

науки та мистецької практики. 

4. Зауваження та запитання щодо змісту дисертації. Відзначаючи 

наукову цінність та практичну значущість дослідження, дозволю собі поставити 

запитання та висловити певні зауваження, що виникли у процесі рецензування 

дисертації: 
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1. У контексті висвітлення історії розвитку історичного виконавства досить 

розгорнуто подано імена європейських та американських виконавців – 

послідовників цього напряму. Для формування більш цілісного уявлення про 

сучасний стан історично інформованих інтерпретацій в українській культурі, 

цікаво було б дізнатися про здобутки українських митців, тим паче, що 

дисертантка розробляла і публікувала відповідний матеріал, про що 

зазначено у примітці дисертації (с. 30).  

2. Серед методів, які застосовувалися у роботі, не вказано компаративний, за 

допомогою якого дисертантці вдалось виділити спільні та відмінні 

риторичні властивості елементів музичної мови М. Дилецького та 

І. Домарацького.  

3. При аналізі виконавських елементів історичної інтерпретації аргументується 

імпровізований вклад кожного окремого музиканта, що слугує 

відображенням творчої свободи музики бароко (с. 134; 172). Відомо, що 

Наталя Василівна є активним учасником ансамблю, який спеціалізується на 

виконанні давньої музики, тож чи може дисертантка назвати засоби 

музичної виразності, які у процесі виконання партесних творів 

уможливлювали вияв творчої свободи і, навпаки, з огляду на досягнення 

ансамблевої злагодженості, були більш регламентованими?  

4. Одним із важливих завдань, що постає перед диригентом під час роботи з 

вербальним текстом партесних творів є вирішення проблеми вимови, що 

була притаманна виконавцям барокової музики. Зважаючи на те, що цей 

аспект не виносився на окремий розгляд у дисертації, але залишається 

дискусійним у сучасній виконавській практиці, виникає запитання – який 

варіант трактування тексту партесів дисертантка підтримує і наслідує у своїй 

творчості?  

Загальний висновок. Сформульовані запитання та зауваження не 

впливають на загальний високий науковий рівень дисертації, не піддають 

сумніву основні наукові результати, одержані авторкою, та мають характер 

рекомендацій. Загалом за своїми актуальністю, ступенем новизни, постановкою 

та способом вирішення поставлених завдань, теоретичним та практичним 

підґрунтям, а також обґрунтованістю одержаних результатів дисертація 

Ключинської Н. В. на тему «Історично інформоване виконавство та риторичні 

параметри сучасної інтерпретації української партесної музики (на прикладі 

творів М. Дилецького та І. Домарацького)», відповідає вимогам до оформлення 

дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

12 січня 2017 р. № 40 (зі змінами), та «Порядку присудження ступеня доктора 



 7 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу 

вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. 

№ 44, а її авторка, Ключинська Наталя Василівна, заслуговує на присудження 

ступеня доктора філософії з галузі знань 02 Культура і мистецтво за 

спеціальністю 025 Музичне мистецтво.  
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