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Відгук офіційного опонента 

на дисертаційне дослідження Ключинської Наталії 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 обраної теми. Історично інформоване виконавство є 

одним із провідних напрямків музичної інтерпретації у ХХІ ст., а тому 

звертання українських науковців до нього є актуальним та своєчасним. Попри 

те, що в Україні вже тридцять років цей напрямок існує у виконавській 

практиці, його теоретичне осмислення донедавна йшло переважно в зарубіжних 

наукових колах. Першими українськими роботами, що підіймали питання 

історично інформованого виконавства у вокально-хоровому мистецтві, стали 

дослідження О. Холодової (1992)1 та Н. Даньшиної (2013)2, які були присвячені 

аналізу інтерпретаційних аспектів музики європейського Ренесансу та Бароко. 

Щодо української музичної традиції, то особливості сучасного виконання 

хорових барокових творів розглянуто в дисертації М. Марченко (2021)3, яка 

дала характеристику сучасним інтерпретаційним моделям партесних 

композицій. Робота Н. Ключинської продовжує й розвиває здобутки зазначених 

досліджень, створюючи український науковий дискурс у царині історично 

інформованого виконавства з пріоритетністю національної музичної традиції. 

Зазначимо, що останнє є достатньо складним завданням, адже переважна 

більшість оригінальних трактатів і наукових розвідок присвячені 

західноєвропейській музичній практиці, яка була споріднена, однак нетотожна 

 
1 Холодова Е. В. «Страсти по Иоанну» И. С. Баха и их исполнительская интерпретация в 

историко-стилистическом аспекте: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 «Музыкальное 
искусство». Киев, 1992. 25 с. 

2 Даньшина Н. В. Специфіка виконання ренесансної вокальної музики в умовах вітчизняної 
хорової практики: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 «Музичне мистецтво». Київ, 2013. 299 с. 

3 Марченко М. О. Інтерпретаційна модель партесного твору в українській виконавській 
культурі на межі XX–XXI століть: дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 «Теорія та історія 
культури». Київ, 2021. 245 с. 
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у Західній та Східній Європі, особливо у тих випадках, коли йшлося про музику 

церковної традиції. Тому обрана здобувачкою тема «Історично інформоване 

виконавство та риторичні параметри сучасної інтерпретації української 

партесної музики (на прикладі творів М. Дилецького та І. Домарацького)» є 

важливою для української музикології, оскільки репрезентує національну 

музичну традицію як частину європейської й одночасно вказує на їхню 

спорідненість та відмінність. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, сформульованих у 

дисертації, достовірність і наукова новизна висновків та рекомендацій 

забезпечується актуальною науковою літературою та сучасними теоретико-

методологічними підходами. Теоретична база дослідження включає як давні 

трактати, які дають інформацію про барокову музичну теорію й виконавську 

практику, так і праці українських та зарубіжних вчених, що присвячені 

питанням історично інформованого виконавства, зокрема інтерпретації 

барокової музики в світлі історично інформованого виконавського напряму, 

дослідження з музичної риторики, наукові розвідки з питань естетики доби 

бароко, праці, присвячені українській музичній культурі XVII–XVIII ст. 

Загальна кількість праць з бібліографічного списку – 211, з них третина – 

англомовні праці провідних зарубіжних вчених. Теоретико-методологічне 

підґрунтя роботи представлено комплексом методів, серед яких – 

герменевтичний, контекстуальний, культурно-історичний, ретроспективний, 

джерелознавчий, гіпотетичний, кореляційного аналізу, абстрагування й 

моделювання, які дозволили здобувачці створити алгоритм інтерпретації 

музичного твору за принципами історично інформованого виконавства. 

Аналітичною базою дослідження у дисертації Н. Ключинської стали Вечірня і 

Реквіяльна Служба Божа представника віленської партесної школи 

М. Дилецького та концерти «Иже язиком ловец», «Прийдѣте стецемся», 

«Благословлю Господа», «Праотцев днесь всѣх» і «Благости навик» 

І. Домарацького, який репрезентує київську школу партесної музики. 
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Відповідно до вимог, що ставляться до кваліфікаційних робіт на здобуття 

ступеня доктора філософії, дисертація Н. Ключинської складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків до розділів та загальних висновків, списку 

використаних джерел, додатків. У вступі обґрунтовано актуальність теми 

дослідження, вказано на зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами, визначено об’єкт і предмет, сформульовано мету та завдання 

дисертації, розкрито методологічні засади та зазначено теоретичну базу 

дослідження, окреслено наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

дисертації, зазначено особистий внесок здобувача, подано форми апробації та 

перелік публікацій за темою роботи, окреслено її структуру. 

Перший розділ «Історично інформоване виконавство: історія, 

естетика, методологія» підіймає питання теоретико-методологічного та 

історичного характеру. У підрозділі 1.1 «Зародження та розвиток історичного 

виконавства» здійснено історичний екскурс в історію виконавства старовинної 

музики. Відзначимо, що цей, традиційний для дисертації, підрозділ, як і 

наступний, є сильною стороною роботи, оскільки стисло, але інформаційно 

концентровано подає історичну ретроспективу виконавства музики докласичної 

доби, зокрема пошуки адекватної термінології («виконавство давньої музики» → 

«автентичне виконавство» → «історично інформоване виконавство»), чітко 

окреслює завдання, які стоять перед інтерпретатором барокової хорової 

партитури, зазначає проблемні та дискусійні моменти історично інформованого 

виконавства. Вельми продуктивним є звертання до герменевтичного методу, 

якій є центральним у методології дослідження, оскільки, як зазначає 

здобувачка, «основні етапи підготовки виконання барокової партитури 

співзвучні герменевтичним принципам і стосуються вивчення філософського та 

естетичного контексту музичного твору, робота з давніми трактатами, що 

містять практичні вказівки щодо виконання та риторичний аналіз музичних 

композицій і підбір відповідних виразових виконавських засобів для їх 

втілення» (с. 33). 
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Характеристиці музики бароко присвячений зміст підрозділу 1.2 

«Естетико-стильова домінанта барокового музичного мистецтва». 

Відзначимо, що здобувачка характеризує специфіку барокової музики, не 

вдаючись до традиційного переказу загальновідомої інформації про музичне 

мистецтво доби бароко, а розширює горизонти українського музикознавства, 

залучаючи до наукового дискурсу трактати європейських і навіть 

американських музикантів доби бароко, що робить виклад більш об’ємним та 

відповідним меті й завданням роботи. Музична риторика не є у центрі цього 

підрозділу, оскільки їй буде присвячено багато уваги у другому розділі роботи, 

однак риторичність як особлива якість барокової музики так чи інакше 

представлена в дисертаційному тексті. Для розкриття теми дослідження 

важливим є підрозділ 1.3 «Функціонування партесного співу в українських 

освітніх осередках барокової доби», який присвячено історії розвитку 

партесного співу в різних осередках не лише України, а й усієї Східної Європи. 

У центрі уваги другого розділу дисертації – «Риторичні параметри 

українського партесного співу» – музична риторика як квінтесенція історично 

інформованого виконавства барокової музики. Підрозділ 2.1 «Музична 

риторика в контексті історично інформованого виконавства» актуалізує 

питання риторичного аналізу музичних творів барокової доби, наголошуючи на 

тому, що музика бароко емоційністю висловлювання наближена до ораторської 

промови. Тому цілком слушною і продуктивною є позиція здобувачки, яка 

зазначає, що «риторичний аналіз може заповнити прогалини в інформації 

доступній сучасному виконавцю щодо звучання та відтворення композицій 

періоду бароко. <…> Процес інтерпретації стає міцно пов’язаний з 

теоретичним осмисленням риторичного призначення чи додаткової семантики 

кожного елементу музичної мови. Тому виявлення музично-риторичних фігур, 

визначення емоції та афекту, що в них закладені стає одним із основних завдань 

виконавця зорієнтованого на історичну достовірність інтерпретації» (с. 69). 

У наступному підрозділі 2.2 «Художньо-виразова проекція риторичного 

мистецтва на партесний спів» авторка розглядає риторику та ораторське 
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мистецтво як невід’ємну складову культури українського бароко, наголошуючи 

на тому, що українську партесну творчість важливо вивчати крізь призму 

музичної риторики, позитивно вирішуючи питання про коректність її розгляду 

у світлі західноєвропейської риторичної практики, у тому числі теорії 

риторичних фігур. 

Підрозділи 2.3 «Комплекс риторичних засобів у творах Миколи 

Дилецького» та 2.4 «Риторичність хорового письма Івана Домарацького» є 

аналітичними, де розглядаються найбільш значимі риторичні фігури у творах 

композиторів, які були обрані для дослідження. Ґрунтовний аналіз дозволив 

здобувачці дійти висновків про спільність підходів обох митців із 

західноєвропейськими авторами щодо «виокремлення гармонії та фактури як 

основних засобів риторичного вираження», а також «спеціального виділення 

окремих слів засобами музичної мови» (с. 123). При цьому аналіз дав 

можливість виявити й відмінність між музичною риторикою М. Дилецького та 

І. Домарацького, де перший «ще повністю відтворює барокову естетику 

контрастів та вираження сильних почуттів», а його музика цілком зосереджена 

«на вираженні афекту, емоції та характеру, закладених у словесному тексті», 

тоді як у творах І. Домарацького акцентовано «увагу на духовному вихованні 

людини (співця чи слухача), це може бути своєрідним відображенням ідей 

просвітництва, що вже охопили Європу того часу» (с. 123). 

Третій розділ «Художньо-виразовий комплекс сучасної інтерпретації 

творів М. Дилецького та І. Домарацького» має практичну спрямованість. 

Підрозділ 3.1 «Засоби музичної виразовості в історичному виконавстві» 

окреслює основні завдання, що стоять перед диригентом, який обрав для 

інтерпретації барокову музику. Здобувачка спирається на поради знаних 

зарубіжних фахівців з історичного орієнтованого виконавства – Н. Арнонкура 

та Р. Донінгтона, і пропонує коротке резюме, яке є дороговказом, а саме 

поетапними кроками виконавської реалізації композиції доби бароко: «- Вивчення 

та редакція нотного тексту твору (цифрований бас, знаки альтерації, 

орнаментування, ритмічне варіювання); - визначення музичної артикуляції з 
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урахуванням гармонії твору, ритму, мелодичної лінії та словесного тексту, а 

також особливостей звукоутворення, акцентування та фразування; - визначення 

темпу твору, на який впливає акустика приміщення, характер та афект, і метро-

ритмічні пропорції (якщо наявні); - робота над загальною динамікою твору та 

спеціальними динамічними ефектами» (с. 138). Зазначимо, що здобувачка, 

говорячи про роботу диригента, орієнтується передусім на західну традицію, 

оскільки згадує про цифрований бас, який виконує функцію інструментальної 

підтримки вокальних партій, проте цей аспект важливий і для виконавців 

партесних композицій, передусім з унійних осередків. 

У підрозділі 3.2 «Темп і метро-ритмічні пропорції» підіймають питання 

темпових співвідношень у партесних композиціях при зміні метру з парного на 

непарний. Здобувачка у своїх міркуваннях спирається на барокові трактати та 

праці провідних зарубіжних вчених, справедливо зазначаючи, що у бароковий 

період відсутні точні дані стосовно застосування пропорцій, а тому метро-

ритмічні співвідношення є прерогативою диригента, який має враховувати час 

написання твору, афект та характер партесної композиції, а також наявність в 

ній віртуозних фрагментів, що мають риторико-семантичне значення (с. 142). 

Підрозділ 3.3 «Музична артикуляція» присвячений питанням артикуляції, 

яка в бароковій музиці споріднена з голосом оратора, що виголошує промову. 

Здобувачка на прикладі творів М. Дилецького та І. Домарацького розкриває 

значення артикуляції в бароковій музиці, що має функції розділення, 

протиставлення та акцентування і яка є дієвим засобом риторичного впливу на 

слухача. У підрозділі 3.4 «Загальна динаміка і мистецька модифікація 

барокових творів» загальні міркування щодо динаміки барокових хорових 

композицій сфокусовано та спроєктовано на творчість М. Дилецького та 

І. Домарацького. 

У Висновках підсумовано результати дослідження. Список 

використаних джерел, що налічує 211 позицій, оформлений відповідно вимог 

до кваліфікаційних робіт. Додаток А є словником музично-риторичних фігур. 
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У Додатку Б подано перелік авторів партесної музики. Додаток В містить 

список праць здобувачки та відомості про апробацію результатів роботи. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації 

Н. Ключинської вперше 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. Доповнено відомості про 

виконавську практику барокового часу введенням у дисертаційну працю 

теоретичних положень музичних трактатів, що раніше не розглядалися в 

українському музикознавчому дискурсі. Набуло подальшого розвитку вивчення 

співвідношення слова й музики в українській партесній музиці в контексті 

ґрунтовного аналізу музично-риторичних засобів обраних композицій, із 

виокремленням фактурних й гармонічних риторичних фігур як найбільш 

властивих. 

3. Загальна оцінка дисертаційної роботи та повнота викладу 

одержаних результатів дослідження в опублікованих працях. В анотації 

дисертації викладено її зміст та представлені основні результати дослідження. 

Вона дає цілісне уявлення про роботу та відповідає встановленим вимогам до 

дисертаційного тексту. 

Дисертацію написано державною мовою з дотриманням усіх вимог до 

наукового тексту. Порушень академічної доброчесності в роботі не виявлено. 

Основні положення дисертаційного дослідження Н. Ключинської 

представлені в 11 одноосібних публікаціях, серед яких 3 статті в наукових 

фахових виданнях України; 2 статті в українських та зарубіжних періодичних 

виданнях; 1 розділ в колективній монографії; 5 публікацій матеріалів наукових 

конференцій. 
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4. Зауваження до змісту дисертації. Високо оцінюючи дисертаційне 

дослідження Н. Ключинської, вважаємо за потрібне висловити деякі 

зауваження та побажання. 

Робота має яскраво виражену україноцентричну спрямованість, проте не 

позбавлена деяких рудиментів радянсько-, а насправді російськоорієнтованих 

наративів, серед яких виділимо два. 

1. Варто більш обережно ставитися до включення музичної культури 

Московії в орбіту української, попри вагомий внесок українських (разом з 

білоруськими) музикантів у промоції партесного співу на Московщині. 

Враховуючи історичні реалії, в контексті української музичної традиції варто 

акцентувати не єдність, а говорити про московську школу партесного співу як 

таку, що формувалася внаслідок експансії культури Речі Посполитої на 

північний схід. Н. Ключинська, посилаючись на російську дослідницю 

В. Антонову, зазначає, що у Московії у добу бароко співіснували російська 

традиція, що була основана на постійному багатоголоссі, та українська, яка 

базувалася на перемінному багатоголоссі, і саме «українську школу 

представляли капели членів царської сім’ї та знатних вельмож» (с. 58). Варто 

однак зазначити, що церковний спів, заснований на постійному багатоголоссі, в 

XVII–XVIII ст. ніхто не називав партесним, його пізніше було штучно 

термінологічно приєднано до музичної традиції, культивованої у східній 

частині Речі Посполитої і пізніше перенесеної до Московської держави. Тому 

вважаємо некоректним ставити в один ряд київську та московську школи 

партесного співу в контексті розвитку саме української музичної культури, 

враховуючи історичні реалії, а творчість М. Дилецького, як це, врешті решт, 

робить сама здобувачка, розглядати в контексті віленської партесної школи. 

2. Штучною також вважаємо пропозицію інтерпретації творів 

М. Дилецького віленського періоду акапельним складом. Разом із 

Т. Шеверовським, А. Цибульським та С. Замаревичем він є представником 

віленської партесної школи, на чому наголошує дисертантка на с. 57, його 

твори, згідного тогочасній традицій Унійної Церкви, виконувалися з 
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інструментальний супроводом. З роботах І. Кузьмінського та Т. Трегубенко1, 

що є у списку джерел дисертації, йдеться про інструментальні капели, які 

супроводжували богослужбовий спів, про що є згадка і в роботі здобувачки 

(с. 60). На диску «З творчого спадку Віленської школи» (2015) львівського 

колективу «A cappella Leopolis» Літанія Т. Шеверовського та Літургія 

анонімного автора виконуються з інструментальним супроводом, натомість 

фрагменти Вечірні М. Дилецького звучать традиційно a cappella, оскільки твір 

був написаний вже у московський період. Не можемо не згадати й поради 

здобувачки щодо підготовки до роботи над музичним твором, а саме 

ознайомлення з текстом, який включає інформацію про цифрований бас 

(с. 138). Тому хотілося б дізнатися, чому цей аспект не був прописаний хоча б 

конспективно, оскільки у роботі, як зазначає здобувачка, одним з аналізованих 

творів є «Реквіяльна Служба Божа» М. Дилецького, яка, найімовірніше, була 

написана 1674 року з нагоди смерті унійного митрополита Гавриїла Коленди 

1674 року (с. 75), тим більше, що в історії українського виконавства вже був 

прецедент інтерпретації партесної музики з інструментальним супроводом, а 

науковці усе частіше звертаються до музичної традиції уніатів, яку Російська 

імперія у ХІХ ст. послідовно знищувала, а у ХХ ст. – старанно замовчувала. Що 

заважає сьогодні виконувати партесні композиції з унійних музичних осередків 

з інструментальним супроводом – брак знань щодо реконструкції 

інструментальних партій, відсутність інформації щодо традиції такого роду 

інтерпретацій чи виконавська інерція українських музикантів? І ще одне 

питання на перспективу: як і в який спосіб використання інструментів в 

українській партесній музиці з унійних осередків впливає на її риторичні 

особливості і що треба знати виконавцю для її правильної інтерпретації? 

3. У роботі є багато цікавих спостережень, які розлого висвітлені у 

висновках до розділів та загальних висновках, натомість наукова новизна 

роботи прописана дуже лаконічно та конспективно. Деякі позиції наукової 

 
1 Кузьмінський І. Музичні капели – від Вільна до Умані. Патріярхат. Львів, 2020. Ч. 6. С. 28–

32; Трегубенко Т. М. Українські церковні музичні осередки кінця XVI–XVIII ст.: особливості 
формування та діяльності: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України». Київ, 2019. С. 142. 
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новизни ми бачимо, наприклад, лише в анотації («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», с. 4). Тому на захисті 

просимо деталізувати наукову новизну дисертації, яка має наукові відкриття.  

4. У захищеній 2021 року дисертації М. Марченко, присвячену сучасним 

інтерпретаціям української партесної музики, дослідницею було «проведено 

експеримент із вивчення та підготовки до запису проєктним колективом 

невідомого восьмиголосного партесного твору в умовах, наближених до 

автентичних, тобто проведено апробацію запропонованих стильових орієнтирів 

для інтерпретації барокових творів1. У роботі Н. Ключинської відсутня 

інформація про виконання під її керівництвом аналізованих композицій. Тому 

до здобувачки є питання: які партесні твори було виконано або готуються до 

виконання? 

Висловлені зауваження та пропозиції не впливають на загальне позитивне 

враження від роботи, вони є скоріше порадами для відкриття нових горизонтів 

подальшої наукової роботи. 

 

5. Загальний висновок. Дисертаційне дослідження Н. Ключинської на 

тему: «Історично інформоване виконавство та риторичні параметри сучасної 

інтерпретації української партесної музики (на прикладі творів М. Дилецького 

та І. Домарацького)» є оригінальною та завершеною працею, виконаною на 

високому науковому рівні. Дисертація оформлена відповідно до вимог, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. 

№ 40 (зі змінами). За своєю актуальністю, ступенем новизни, постановкою та 

способом вирішення поставлених завдань, теоретичною і практичною 

значущістю, обґрунтованістю одержаних результатів робота Н. Ключинської 

відповідає вимогам «Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

 
1 Марченко М. О. Інтерпретаційна модель партесного твору в українській виконавській 

культурі на межі XX–XXI століть: дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 «Теорія та історія 
культури». Київ, 2021. С. 19–20. 
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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 Наталія Василівна, заслуговує на присудження ступеня доктора 

філософії з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 025 Музичне 

мистецтво. 
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