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ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертацію Ключинської Наталії Василівни 

«Історично інформоване виконавство та риторичні параметри  

сучасної інтерпретації української партесної музики  

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

подану на здобуття ступеня доктора філософії  

за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво  

галузь знань 02 – Культура і мистецтво 

 

Актуальність дисертаційної роботи. Дисертація Наталії Василівни 

Ключинської присвячена вивченню українського партесного співу ХVII – 

першої половини ХVIIІ століть у його авторських проявах (творчість Миколи 

Дилецького та Івана Домарацького) та у проекції на проблему сучасного 

виконання хорових творів композиторів барокової доби. Увагу авторки 

дисертаційного дослідження до української партесної спадщини, вибір 

матеріалу та велику зацікавленість обраною темою слід вважати комплексом  

багатьох позитивних рис представленої роботи.  

Партесне багатоголосся дотепер залишається недостатньо дослідженим 

явищем українського музичного мистецтва, незважаючи на існування потужної 

наукової школи з вивчення цієї давньої традиції, яку донедавна очолювала 

видатна українська музикознавця Ніна Олександрівна Герасимова-Персидська, 

незважаючи на велику кількість захищених дисертації, опублікованих наукових 

статей і нотних збірників партесних творів, цікаві виконавські проєкти тощо.  

Головна проблема, яка перешкоджає комплексному, багатоаспектному і 

всебічному вивченню української партесної спадщини, полягає у загальній 

доступності лише невеликої кількості партесних творів, які є опублікованими у 

кількох сучасних збірках і за якими неможна сформувати правильне уявлення 

про шляхи і тенденції розвитку українського партесного багатоголосся 

упродовж ХVII – першої половини ХVIIІ століть. Основний масив збережених 

творів дотепер знаходиться у рукописних пам’ятках, і тому навіть побіжне 

ознайомлення із ними потребує навичок роботи з давніми музично-

рукописними джерелами, вміння укладати повні хорові партитури з окремих 

голосових партій, розчитувати нотацію і тексти, та, у разі потреби, робити 

повну або часткову реконструкцію втраченого матеріалу.  

Єдиним зібранням партесних рукописів в Україні є т. зв. київська 

партесна колекція, пам’ятки якої знаходяться у трьох різних фондах Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Рукописи 

цієї колекції свого часу описав історик Микола Петров і згодом дослідила Н. О. 

Герасимова-Персидська, проте зараз у відкритому доступі немає навіть її 

каталогу, тож про зміст пам’яток відомо лише обмеженій групі дослідників 
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«вузької» спеціалізації, серед яких переважають учні Н. О. Герасимової-

Персидської. Про видання творів київської партесної колекції зараз навіть не 

йдеться. То є друга проблема. 

Третім проблемним питанням є перебування рукописних пам’яток із 

партесними творами українського походження за межами нашої держави. 

Свого часу – протягом останньої третини ХІХ століття – усі церковні установи 

Російської імперії мали відправляти старовинні півчі рукописи, які знаходилися 

у їхніх бібліотеках, до Синодального училища церковного співу. Зараз цей 

величезний масив рукописних пам’яток, серед яких трапляються партесні 

комплекти із творами Миколи Дилецького, Арсенія Цибульського, Симеона 

Пекалицького та інших українських композиторів, складає основу 

Синодального півчого зібрання ГИМ, і до нього якимось дивом не потрапили 

пам’ятки київської партесної колекції. Можна навести дуже багато прикладів 

такого переміщення рукописів і формування колекцій. У деяких випадках воно 

траплялося протягом ХVІІ – першої половини ХVІІІ століть, тобто за часів 

існування партесного співу. Саме в той час три партесні комплекти із творами 

українського походження були привезені до сербського міста Новий Сад та, 

ймовірно, подаровані ієрархам сербської православної церкви. А, скажімо, 

переміщення кількох неповних комплектів партесних творів із Супрасльського 

монастиря до міста Вільна (сучасний Вільнюс) трапилося пізніше, у другій 

половині ХІХ століття. Тож за межами України нині перебуває великий масив 

партесних пам’яток із творами українського походження, які є нашою 

національною спадщиною. Питання доступності таких рукописних джерел (вже 

не кажучи про їхнє повернення) дуже складне, і його слід вирішувати на 

міждержавному рівні.   

У дисертаційному дослідженні Наталії Василівни Ключинської не 

порушуються вказані нами глобальні проблеми, пов’язані з виявленням і 

вивченням української партесної спадщини за рукописними пам’ятками, на 

основі методів музично-історичного джерелознавства. Авторка локалізує свою 

увагу на кількох опублікованих авторських зразках та концентрується на 

проблемі їхньої виконавської інтерпретації у контексті методологічних 

настанов історично інформованого виконавства – сучасного напрямку 

відтворення музики давніх часів, максимально наближеного до її колишнього 

оригінального звучання. Слід зазначити, що питання виконавської інтерпретації 

творів українського партесного багатоголосся теж є нерозв’язаними і першою 

чергою унаслідок того, що партесна музика вкрай рідко виконується хоровими 

колективами, а якщо й виконується – то, зазичай, є разові мистецькі акції. 

Причини такої непопулярності полягають в тому, що партесні твори є 

переважно анонімними, їх складно датувати, не завжди зрозумілим є жанр 

твору (у виданих збірниках вказується концерт і мотет, що призводить до 

плутанини) і, головне, – дотепер не сформовано традицію виконання цієї 
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музики, на яку мають спиратися хори, що вперше беруть у роботу українські 

партеси. Дослідницька увага авторки дисертації спрямована на виправлення 

вказаних негараздів, однак і тут спрацьовує стереотип, оскільки з усієї 

надзвичайно об’ємної партесної спадщини матеріалом аналізу обрано авторські 

зразки – опубліковані твори Миколи Дилецького (з російських архівів) та Івана 

Домарацького (з київської партесної колекції). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах планових тем науково-дослідної роботи кафедри 

музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету 

імені Івана Франка: «Сучасний дискурс українського музикознавства: історія, 

традиції інновації наукових та музично-педагогічних студій» (номер державної 

реєстрації 0117U001314, термін виконання з 01.01.2017 по 31.12.2019) та 

«Українська музикознавча наукова думка та національна хорова культура в 

умовах інтеграційних культурно-мистецьких процесів розвитку сучасного 

європейського суспільства» (номер державної реєстрації 0120U101905, термін 

виконання з 01.01.2020 по 31.12.2023). 

Наукова новизна роботи. Проблематика дисертаційного дослідження 

Наталії Василівни Ключинської перебуває на перетині медієвістичних та 

інтерпретаційно-виконавських студій і базується на осмисленні принципів 

історично інформованого виконавства у їхній проекції на українську партесну 

творчість, яка розуміється як один з національних варіантів європейського 

музичного бароко. Вже сама постановка питання, пов’язана із пошуком і 

формулюванням алгоритму інтерпретації партесного твору за принципами 

історично інформованого виконавства, у сукупності із висвітленням ролі 

музичної риторики як невід’ємного компонента історичних інтерпретацій 

барокової музики, визначає наукову новизну дослідження. Серед чинників 

наукової новизни слід зазначити наступні:  

✓ 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;  

✓вивчено виконавську практику барокового часу, у тому числі за 

музичними трактатами, які раніше не розглядалися в українському 

музикознавчому дискурсі; 

✓зроблено аналіз музично-риторичних засобів, із виокремленням 

фактурних й гармонічних риторичних фігур, доведено їхнє значення в аспекті 

співвідношення слова і музики. 
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Практичне і теоретичне значення роботи. Матеріали дисертації, 

передусім пропонована авторкою модель інтерпретації української партесної 

музики за методологією історично інформованого виконавства, мають 

практичне спрямування на діяльність сучасних хорових колективів, 

зацікавлених давньою українською музикою та її виконанням, і можуть бути 

застосовані керівниками-диригентами під час підготовки концертних програм, 

у тому числі тематичних. Відомості про історичне виконавство можуть бути 

корисними студентам вищих музичних навчальних закладів та професійним 

музикантам – інтерпретаторам давньої музики. Аналізовані партесні твори 

можуть стати додатковим матеріалом у лекційних курсах «Історія української 

музики», «Хорознавство» та ін. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень. Дослідження 

українського партесного багатоголосся у виконавському аспекті потребувало 

від авторки порушення широкого кола різноманітних питань, дотичних до цієї 

теми, і комплексного підходу до їхнього розв’язання. Теоретичну базу 

дисертаційного дослідження складають праці, у яких висвітлено різні сфери 

зазначеної проблематики – це наукові дослідження з історично інформованого 

виконавства та виконавських питань музики бароко, дослідження культури й 

естетики доби бароко, музикознавчі праці присвячені вивченню музичної 

риторики, наукові розвідки про українську музичну культуру XVII – XVIII 

століть та ін. Окремою групою джерел є давні трактати, що описують музичну 

теорію й виконавську практику доби бароко.  

Комплексний, багатоаспектний підхід до розв’язання поставлених 

завдань спричинив високу якість обґрунтування основних наукових положень 

дисертації. Робота є вдалою спробою студіювання українського партесного 

багатоголосся у сучасному науковому просторі. Обраний дослідницький аспект 

має бути продовжений у подальших музикознавчих студіях, на іншому 

матеріалі великої за обсягом, але недостатньо вивченої української партесної 

спадщини. 

Характеристика основних положень роботи, зауваження і запитання. 

Дисертаційне дослідження Наталії Василівни Ключинської складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Структура дисертації є цілісною і має логічну побудову, обумовлену 

метою та завданнями, зі спрямуванням від загальних проблем до їхнього 

локального прояву.  

У вступі дисертантка обґрунтувала актуальність теми, вказала на мету, 

завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, зазначила наукову новизну, 

практичне і теоретичне значення отриманих результатів, вказала на особистий 

внесок у розробку питань, обраних для наукових студій, подала відомості щодо 

апробації результатів проведеного дослідження та щодо структури дисертації. 
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У першому розділі «Історично інформоване виконавство: історія, 

естетика, методологія» та трьох його підрозділах дисертантка зосередилася на 

характеристиці історично інформованого виконавства як сучасного 

мистецького напряму виконавської інтерпретації музики перерваної традиції, а 

також на роз’ясненні основних виконавських принципів великого масиву 

давніх творів, пов’язаних передусім із поверненням до оригінального, 

автентичного звучання, яке свого часу було задумане авторами музичних 

композицій та відтворювалося тогочасними інтерпретаторами. Оскільки розділ 

є реферативним, у його тексті надано багато цитат щодо сучасного погляду на 

принципи історичного підходу до виконання старовинної музики, завдяки чому 

стає зрозумілою сутність концепції історичного виконавства. Опрацювавши 

велику кількість спеціальних публікацій переважно зарубіжних авторів, авторка 

дисертації змогла критично, із проекцією на власний матеріал, осмислити 

висловлені в них ідеї і теоретичні положення.  

Слідуючи від загального до часткового, дисертантка поступово 

прослідувала від визначення основних тенденцій, властивих історичному 

виконавству у цілому (підрозділ 1.1), до питань, пов’язаних із музичним 

мистецтвом доби бароко, яке особливо привернуло увагу історично 

зорієнтованих виконавців (підрозділ 1.2), та партесним співом як 

репрезентантом тенденцій барокового мистецтва в українській музичній 

культурі ХVІІ – першої половини ХVІІІ століть, виконання якого потребує 

адекватного інтелектуального й слухового стилевідчуття, відповідно 

естетичним ідеалам епохи (підрозділ 1.3).  

У такий спосіб трапився перехід до основного матеріалу дисертації – 

партесних композицій, і було визначено головний аспект їхнього аналізу – ним 

стала музична риторика. Результати аналізу цього матеріалу викладено у 

другому розділі дисертації «Риторичні параметри українського партесного 

співу» та чотирьох його підрозділах. Перш ніж студіювати комплекс 

риторичних засобів у Вечірні та Реквіальній Службі Миколи Дилецького 

(підрозділ 2.3), а також п’яти партесних концертах Івана Домарацького 

(підрозділ 2.4), дисертантка зосередилася на більш загальних питаннях, 

передусім на визначенні ролі риторики в історичних інтерпретаціях музики 

доби бароко (підрозділ 2.1), та виявила художньо-виразові аспекти проекції 

риторичного мистецтва на партесний спів (підрозділ 2.2). У риторичному 

аналізі партесних творів українського походження авторка виявила 

взаємозв’язок між семантикою слова та його звуковим втіленням, розуміючи 

цей синтез як особливу виразову сферу музичної мови партесних композицій, 

осмислення якої є необхідним для історично достовірного виконання цієї 

музики. За висновками авторки дисертації, риторична манера письма обох 

українських композиторів партесної доби заснована на комплексі мелодичних, 

ритмічних, гармонічних, фактурних та регістрових засобів і спрямована на 
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посилення афектів, персоніфікацію образів, символічне втілення і тлумачення 

догматичних ідей канонічного тексту тощо, а процес розгортання музичної 

форми їхніх творів у часі та просторі відповідає принципам риторичної 

диспозиції.  

У третьому розділі «Художньо-виразовий комплекс сучасної 

інтерпретації творів М. Дилецького та І. Домарацького» авторка дисертації 

запропонувала концепцію історично інформованої інтерпретації партесних 

творів обох українських авторів, на основі відтворення втілених у їхній музиці 

риторичних ознак. Саме такий підхід, на думку дисертантки, має посприяти 

достовірному відтворенню початкового і з часом втраченого звукообразу 

аналізованих хорових композицій.  

Принципи роботи із партитурою, призначені для виконавців, які бажають 

отримати історично достовірний результат музичної інтерпретації партесних 

творів, викладено у чотирьох підрозділах. У першому з них дається загальний 

огляд засобів музичної виразності, характерних для історичного виконавства, а 

також йдеться про редагування опублікованого нотного тексту (додавання 

знаків альтерації, коригування мелодичної лінії та ритмічного малюнку тощо). 

Далі авторка дає пояснення щодо визначення темпу партесних творів у 

контексті метро-ритмічних пропорцій (підрозділ 3.2), щодо музичної 

артикуляції  (підрозділ 3.3) і динаміки (підрозділ 3.4).  

Основний розділ дисертації завершується висновками, у яких 

підсумовано та узагальнено результати проведеного дослідження. У списку 

використаних джерел 211 позицій, з них 76 іноземними мовами. У двох 

додатках вміщено словник музично-риторичних фігур і перелік українських 

авторів партесної музики із відомостями про кожного з них. Анотація є 

ідентичною основному змісту дисертації та відображає її основні  положення. 

Ознайомлення із текстом дисертаційного дослідження Наталії Василівни 

Ключинської та науковою концепцією дисертантки викликало ряд зауважень і 

запитань. Окреслимо кілька з них: 

1. Перше зауваження пов’язане з аналізом літератури з питань 

історичного виконавства. Переважна більшість праць і висловлених у них 

порад пояснює принципи виконання не хорових, а інструментальних творів 

епохи бароко. Навіть у цитатах, наведених у тексті дисертації, та в коментарях 

щодо викладених в них ідей йдеться про «фразування та розподіл смичка» (с. 

134), про «цифрований бас, знаки альтерації, орнаментування, і ритмічне 

варіювання нотного тексту» (с. 138) та ін. Очевидно, що ані смичок, ані 

цифрований бас, ані інші атрибути інструментального музикування не мають 

прямого відношення до роз’яснення принципів історично достовірного 

виконання української хорової музики доби бароко, яку в православних храмах 

було прийнято співати без інструментального супроводу, яка не мала яскраво 

вираженого мелодичного голосу, що збагачувався не зафіксованими у нотному 
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тексті орнаментикою і ритмічним варіюванням під час повторення музичних 

побудов, яка була заснована на інших формотворчих засадах тощо. З цього 

зауваження випливає питання – наскільки достовірним має бути виконання 

українських партесів на основі пропонованого алгоритму історично 

інформованої інтерпретації, якщо «питання історичної достовірності виконання 

музики бароко завжди було предметом суперечок» (с. 36). 

2. Друге зауваження пов’язане із деякими неточностями щодо інформації 

про українську партесну творчість. Так, чотириголосі концерти М. Дилецького 

виявила й атрибутувала не Ірина Герасимова (с. 56), а Наталія Плотнікова, 

гіпотеза про існування «трьох партесних шкіл» (с. 57, 63, 75, 179 та ін.) не є 

остаточною і потребує уточнення, не зрозуміло, що таке «фрагментарність 

музичної форми партесних концертів» (с. 168) і чому в аналізі партесів 

застосовуються терміни класичного формотворення (наприклад, музичний 

період, с. 76). Хочеться дізнатися, звідки походять твердження про те, що «у 

ранньому партесному багатоголоссі використовувався релятивно-абсолютний 

вид нотного запису при все ще релятивній системі сольмізації» (с. 129), і про те, 

що «в українській партесній спадщині зустрічаються твори, де основні 

тривалості є виключно цілими і половинними» (с. 141). 

3. Третє зауваження має відношення до твердження про те, що риторичні 

фігури у мелодиці партесних творів «ґрунтуються <…> на православній 

монодії» (с. 75), а також до розуміння і трактування основних положень статті 

Н. О. Герасимової-Персидської  «‟Постійні епітети” в хоровій творчості кінця 

ХVІІ – першої половини ХVІІІ століть», у яких авторка дисертації вбачає прояв 

музичної риторики, хоча йдеться про повторність мелодичних зворотів, 

закріплених за певними словами літургійного тексту. Тож просимо пояснити 

положення про риторику у православній монодії та у вказаній статті. 

4. Четверте, останнє зауваження має відношення до результатів 

дослідження. У підрозділі 2.2 «Художньо-виразова проекція риторичного 

мистецтва на партесний спів» авторка припускає, що «в українській партесній 

музиці могла сформуватися своєрідна, національна риторична мова» (с. 74) і 

далі намагається довести це твердження шляхом виявлення риторичних ознак в 

обраних для аналізу партесних творах. У висновках заявлене припущення щодо 

формування національної риторичної мови ані підтверджується, ані 

спростовується. Просимо пояснити, до якого підсумку прийшла дисертантка.  

Повнота викладення матеріалів дисертації у роботах, які 

опубліковані автором. Результати дослідження опубліковано в 11 одноосібних 

публікаціях, у тому числі 6 статтях, з яких 3 – у наукових фахових виданнях 

України. 
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Дані про відсутність текстових запозичень та порушення академічної 

доброчесності. При детальному розгляді дисертації Наталії Василівни 

Ключинської порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фальсифікації та фабрикації) не виявлено. 

Висновок. Дисертація Наталії Василівни Ключинської є цікавою, 

актуальною, самостійною і завершеною науковою працею. Вона написана 

відповідно встановленим вимогам, порушує невирішені питання українського 

музикознавства, має наукову новизну, практичне значення і перспективи 

подальшого вивчення. Найважливішим результатом дослідження є доведена 

дотичність української партесної творчості до музичних традицій 

загальноєвропейського мистецтва доби бароко, яке в багатьох європейських 

країнах мало яскраві й самобутні національні прояви.  

Дисертаційна робота Наталії Василівни Ключинської «Історично 

інформоване виконавство та риторичні параметри сучасної інтерпретації 

української партесної музики (на прикладі творів М. Дилецького та 

І. Домарацького)» за актуальністю, обсягом, повнотою викладу її результатів у 

публікаціях здобувачки відповідає спеціальності 025 Музичне мистецтво та 

вимогам до оформлення дисертації, затвердженим Наказом Міністерства освіти 

і науки України від 12.01.2017 року № 40 (з наступними змінами), та «Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12 січня 2022 року, № 44), а її авторка Наталія Василівна 

Ключинська заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 025 Музичне мистецтво. 
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