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В Україні 2019 року за підтримки Українського культурного фонду 

започатковано унікальний і самобутній проєкт мистецької організації Open 

Opera Ukraine «Musica sacra Ukraina: партесний вимір», що представляє у 

різних вимірах значущий пласт української музики – партесний спів XVII ст. 

Проєкт розрахований на багаторічну співпрацю науковців, музикантів-

виконавців, культуртрегерів. Мета проєкту – «дослідження та презентація 

партесів – визначної спадщини професійної музики українського бароко»1. 

Чому я згадала цей знаковий проєкт, його налаштованість на відкриття 

нових лакун у царині історично інформованого виконавства й інтерпретації 

української партесної музики? Саме тому, що дисертаційне дослідження 

Наталії Василівни Ключинської має своєю метою «формулювання алгоритму 

інтерпретації музичного твору за принципами історично інформованого 

виконавства, що включає роботу з нотним текстом, контекстуальними 

матеріалами, риторичний аналіз та сам репетиційний процес» (с. 17). 

Дисертантка розкриває ці питання, підкреслюючи як важливість акцентуації на 

здобутках української партесної музики, так і проблемах, які виникають у 

процесі її інтерпретації. А концепт історично інформованого виконавства є, на 

слушну думку М. Марченко, «найбільш влучний для реалізації творів 

партесного стилю»2. 

 
1 Партесна лабораторія «Musica sacra Ukraina»: від рукопису до виконання. URL: http: //life.nv.ua/ukr/art/muzika-

ukrajinskogo-baroko-open-opera-ukraine-predstavit-partesom-novini-ukrajini-50115496.html 
2 Марченко М. Інтерпретаційна модель партесного твору в українській виконавській культурі на межі ХХ–

ХХІ ст. : автореф. дис. канд. мист. : спец.: 26.00.01. Івано-Франківськ, 2021. С. 7. 
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Концепційно важливий акцент на риторичні параметри партесних 

концертів М. Дилецького та І. Домарацького розкривається авторкою у 

глибоких аналітичних «зануреннях» в особливості хорового письма видатних 

майстрів, через «компаративний аналіз музично-риторичних засобів, 

застосованих для увиразнення змісту літургійних текстів» (с. 17). 

Мету і завдання наукової роботи п. Наталії Ключинської можна вважати 

сміливими й амбітними: на матеріалі конкретних партесних концертів 

представити власну робочу «модель» теоретико-методологічного 

обґрунтування історично інформованого виконавства, його виразових засобів; 

ідейно-естетичну суть напряму; основну методологію й засоби вивчення 

музичного твору згідно з принципами історично інформованого виконавства; 

основні критерії вибору темпу виконання партесного твору та приклади 

темпових співвідношень при зміні метру та ін. 

Беззаперечним здобутком дисертації Н. Ключинської є запропонований 

авторський алгоритм інтерпретації української партесної музики та вперше 

представлені хорові концерти М. Дилецького та І. Домарацького як взірці 

стилістики, що віддзеркалили «звукове поле» своєї епохи крізь призму 

музично-риторичних засобів, яким в українському науковому дискурсі ще не 

було приділено уваги. 

Проблемне поле дисертації зацікавлює підходами: історико-теоретичним, 

аналітичним, практичним. Спробуємо виокремити найбільш важливі ідеї 

роботи, запропоновані авторкою. У першому розділі, після розкриття 

динамічного шляху розвитку історично інформованого виконавства як 

потужного напряму європейського й українського музично-історичного 

процесу, Н. Ключинська вдається до виокремлення естетико-стильових 

домінант барокового музичного мистецтва, покликаючись на праці зарубіжних 

(К. Сімпсона, Дж. Плейфорда, Ч. Авісона, Т. Вальтера, К. Шубарта, А. Могара, 

А. Бейлі, А. Кірхера, Й. Кванца) і українських (М. Дилецького, М. Антоновича, 

В. Соболь) дослідників. Думається, що естетичний ідеал, сформований у музиці 

бароко, у загальних рисах можна схарактеризувати відомою тезою німецького 
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мистецтвознавця Йоахіма Вінкельмана — «благородна складність і неспокійна 

велич». Доповнюючи історичний аспект розвитку хорового виконавства у 

барокову добу, Наталія Василівна розкриває особливості функціонування 

партесного співу в українських освітніх осередках. Саме партесний спів у 

Львівській, Луцькій братських школах, Острозькому колегіумі став імпульсом 

для перебудови всієї системи української музичної освіти та відокремлення у 

ній музичної освіти партесної орієнтації. Підтвердження цьому знаходимо у 

дисертації І. Кузьмінського: «…географія поширення партесного багатоголосся 

від останнього десятиліття ХVІ ст. до 20-х років ХVІІ ст. окреслюється 

щонайменше чотирма містами Речі Посполитої: Львовом, Вільно, Луцьком та 

Острогом»3. Особливо варто підкреслити використання широкого пласту 

літератури, праць відомих українських учених про партесне багатоголосся 

Н. Герасимової-Персидської, О. Цалай-Якименко, О. Шуміліної, Є. Ігнатенко, 

Б. Дем’яненка, М. Марченко, М. Підгорбунського та ін. 

Цілком логічним і доречним є звернення у другому розділі роботи до 

риторичного мистецтва, що сприяє виявленню знакових систем і їх 

тлумаченню, природно включається у коло семіотичної теорії, що проявляється 

у конкретних риторичних прийомах (риторичні фігури, риторична диспозиція). 

Риторика окреслюється Н. Ключинською «як засіб виразності та спосіб 

усвідомлення й відображення світосприйняття» (с. 76) барокової культури, а 

музична риторика трактується як інструмент більш глибокого проникнення у 

зміст тексту. Закономірно важливе місце у «словнику» барокової музики 

належить заснованим на принципі відповідності різноманітним музично-

риторичним фігурам (сучасне музикознавство налічує їх близько 80 видів), які 

дозволяли за допомогою звуків відтворювати певне слово, емоцію, жест. 

Прикладами таких фігур можуть слугувати мелодичні та гармонічні звороти, як 

засоби виразності, що передавали напрямок руху (anabasis – висхідний рух, 

catabasis – низхідний рух), чи емоційну забарвленість фрагментів поетичного 

 
3 Кузьмінський І. Витоки, музична теорія та виконавська практика партесного багатоголосся : дис. …канд. 

мист. : спец. : 17.00.03. Київ, 2014. С. 23. 
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тексту (catabasis – плач, смуток; epizeuxis та climax – славу, радість, могутність; 

exclamation ‒ вигук; interrogation ‒ запитання); чи конкретне слово (tirata ‒ 

стріла). Так, у М. Дилецького правила «висхідного і низхідного руху» – anabasis 

і catabasis – вилилися у своєрідне вчення про мелодію, адже композитор 

запропонував близько десяти типів мелодичного руху. У розмаїтті музично-

риторичних фігур знайшло віддзеркалення «прагнення» барокової музики XVII 

– першої половини XVIII ст. до образної конкретності та підвищеної експресії. 

Риторичний аналіз важливий для вивчення текстових і музичних фігур, їх 

функціонування у композиції, здатності впливати на слухачів. Із одного боку, 

музично-риторичні фігури активно взаємодіють з поетичними формами 

організації духовного тексту, завдяки чому формується стійка композиційна 

структура, котра легко сприймається слухачами. З іншого, музично-риторичні 

фігури як важливий елемент структурування, визначають межі музичних 

розділів (фраз, речень, епізодів, усієї форми). Саме на цих надважливих 

елементах музичної риторики й акцентує увагу дисертантка, вдаючись до їх 

виявлення й аналізу у восьмиголосих Реквіяльній літургії, Вечірній 

М. Дилецького та концертах І. Домарацького «Иже язиком ловец», «Прийдѣте 

стецемся», «Благословлю Господа», «Праотцев днесь всѣх» та «Благости 

навик». 

Зосереджуючи увагу на риторичних засобах хорового письма творців 

партесної музики, авторка наголошує: «Афекти й образи, закладені у словах 

богослужбових текстів партесної музики, є визначальним чинником відбору 

засобів вокальної й хорової виразовості» (с. 75). Важливим чинником 

адекватного «прочитання» партесів є правильне тлумачення афекту (а музична 

риторика, на думку здобувачки, є «одним із найбільш дієвих засобів теорії 

афектів» (с. 78). Власне афект диктує вибір певних тембральних барв хорових 

голосів, розподіл динаміки звучання, встановлення виразного темпоритму, 

взаємозв’язок артикуляції та характеру руху, динаміки, акустики приміщення 

тощо. Так само Н. Ключинська виокремлює музично-риторичні фігури, що 

підкреслюють емоційний зміст тексту та сприяють формуванню емфатичного 
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акценту («фігура exclamatio, секвенційні риторичні фігури – climax, epizeuxis, 

фігури-паузи, а також різні види риторичної фігури antitheton, тобто 

протиставлення, мелодичне, ритмічне, гармонічне, фактурне») (с. 178), зокрема 

в окремих номерах із Вечірньої та Реквіяльної літургії М. Дилецького. 

Для структурної схеми хорового викладу п’яти концертів І. Домарацького 

Н. Ключинська вирізняє такі «три основні елементи ораторської промови: 

exordium – вступ, ipsum corpus carmine – головний виклад та finis – висновок» 

(с. 106). Риторику музичної мови цих творів здобувачка аналізує відповідно до 

здійсненого нею поділу музично-риторичних фігур на «зображальні, описові – 

hypotyposis й виразові – emphasis» (с. 178). 

Третій розділ присвячено проблемі виконання хорових творів 

М. Дилецького та І. Домарацького у відповідності до принципів історично 

інформованого виконавства. Відомо, що барокова музика потребує від 

виконавця значної творчої та художньо-технічної активності, оскільки її 

особливістю є менш деталізована з точки зору динаміки, темпу, артикуляції 

нотна фіксація, що дає сумарне уявлення про характер твору. 

Для того, щоб бути компетентним виконавцем барокової музики, 

необхідна певна професійна підготовка. Якщо в Австрії, Німеччині, Італії, 

Франції вибудувана система навчання історичного виконавства, то в Україні 

його основи засвоюють, головно, інструменталісти та вокалісти. А коло питань, 

яке воно включає торкається, за Дж. Баттом, виконання «музики минулого на 

основі музично-історичних даних про характер і способи вокальної артикуляції, 

розшифровку мелізмів, еталон висоти, принципи реалізації динамічних, 

агогічних акцентів тощо»4. Цим пояснюється виникнення проблем, пов’язаних 

із осягненням теорії та практики історично інформованого виконавства. Щоби 

полегшити розв’язання цих питань, Н. Ключинська розкриває їхню сутність, 

апелюючи до особливостей нотних текстів обох композиторів, виконавських 

елементів інтерпретацій, роботи диригента з партитурою при підготовці твору 

до виконання. Адже саме нотний текст, із одного боку, дає простір для широких 

 
4 Батт Дж. Автентичність. URL: http://https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.46587 
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виконавських ініціатив, а з іншого, – вимагає пильної уваги до проблем 

розуміння та правильного відтворення сучасними хоровими колективами 

барокових музично-художніх текстів. 

Зазначу, що Наталія Василівна Ключинська добре орієнтується у 

проблемі, її аналітичні розробки є важливим і корисним джерелом інформації 

для виконавців. Це можна пояснити як обізнаністю дисертантки, так само і тим, 

що вона є виконавицею барокової музики, багаторічною учасницею львівського 

вокального ансамблю «A capella Leopolis». 

Загальне позитивне враження від роботи доповнюють ґрунтовні 

висновки, які скоординовані із завданнями, та додатки. 

Як новаційне, креативне, концепційне дослідження, що має теоретико-

методологічну та практичну наповненість, воно спонукає поставити кілька 

запитань задля поглиблення деяких висловлених у дисертації положень: 

1) Чи можна стверджувати, що традиції барокового виконавства у контексті 

сучасної культури зберігають свої типологічні характеристики у порівнянні 

з іншими співочими стилями та школами? 

2) Як Ви розумієте «міру» виконавського втручання у текст української 

партесної музики (за М. Марченко)? 

3) Традиція виконання української партесної музики пов’язана з однорідним 

складом, тобто залученням до чоловічого хору дискантів і альтів. Як Ви 

вважаєте: історично інформоване виконавство від цього втратило чи 

виграло, враховуючи сучасне звуково-інтонаційне середовище? 

4) Чи відома Вам стаття німецького музикознавця Арнольда Шерінга 

«Вчення про музично-риторичні фігури» (1908), у якій вчений дав імпульс 

до вивчення музичної риторики? 

Підсумовуючи, відзначу, що дисертаційне дослідження Н. Ключинської є 

одним із перших досвідів комплексного дослідження риторичних параметрів 

української партесної музики та її сучасної інтерпретації на прикладі творів 

М. Дилецького та І. Домарацького. Наукову вартісність цієї роботи 

підтверджують її безумовна актуальність, теоретична значущість та досягнуті 



 7 

практичні результати. Загалом дисертація Н. Ключинської переконує у 

професійній компетентності авторки. Це дає підстави зробити висновок: робота 

Наталії Василівни Ключинської «Історично інформоване виконавство та 

риторичні параметри сучасної інтерпретації української партесної музики (на 

прикладі творів М. Дилецького та І. Домарацького)» є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, містить наукову новизну, відповідає вимогам 

«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року 

№ 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), та вимогам, 

передбаченим «Порядком присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44. Її авторка 

– Наталія Василівна Ключинська – за результатами публічного захисту 

заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 02 

«Культура і мистецтво», за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». 

 

Докторка мистецтвознавства, професорка, 

завідувачка кафедри вокально-хорового, хореографічного 

та образотворчого мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка                                                                                  І. Л. Бермес 
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