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ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОНЯТТЯ СУЧАСНА ФУГА
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В музиці ХХ – ХХІ століть, яка позначена інтенсивним розвитком
всіх

компонентів

музичної

мови,

спостерігається

множинність

і

паралельне співіснування різних систем ладо-тональної організації, що має
проекцію й на жанр фуги. У даному дослідженні прослідковується вплив
еволюції ладо-тональної організації на різні структурні рівні фуги. Також,
у звʼязку з суттєвою трансформацією бахівського інваріанта фуги,
висвітлюється один з аспектів формування явища «сучасна фуга».
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еволюція фуги.
Cеред музикознавчих досліджень, присвячених фузі, дуже мало робіт,
присвячених вивченню фуг, створених композиторами у ХХ-ХХІ столітті.
Дуже важливою в постановці питання щодо суттєвих відмінностей
сучасних фуг від бахівської моделі є стаття І. Пясковського «К понятию
современная фуга» [9]. Автор зазначає, що необхідність термінологічного
введення та закріплення поняття «сучасна фуга» вимагає наявність
сформованого феномену, який дещо зберігає інваріантні принципи
побудови класичної фуги, а дещо їй опонує. Автор підкреслює опозицію
термінів «класична фуга» та «сучасна фуга» й виділяє дві ключові позиції:
якісно новий тип тематизму та нові прийоми його трансформації.
У даному дослідженні спробуємо висвітлити один з аспектів
формування явища «сучасна фуга» – роль ладо-тональної організації.
В музиці ХХ – ХХІ століть, яка позначена інтенсивним розвитком
всіх компонентів музичної мови, спостерігається множинність і паралельне
співіснування різних систем ладо-тональної організації, що має проекцію і
© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

МУЗИЧНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ. 2019, Випуск № 8.
onmavisnyk.com.ua

на сферу поліфонічного мислення, у тому числі й на сучасну фугу.
Перерахую основні типи ладо-тональної організації:

модальний тип

(натурально-діатонічний та складноладовий), тональний зі збереженням
функціональної централізації (розширена та хроматична тональності),
звукова

організація

без

збереження

централізації

(атональність,

додекафонія, серійність), сонорно-кластерний тип організації, алеаторичний
тип та мікрохроматика. І майже всі з названих зустрічаються у фугах ХХ –
початку ХХІ століття.
У запропонованих прикладах експозицій теми проілюструємо хід
розвитку ладо-тональної організації від поступової хроматизації до її
крайніх виявів, переходу в інші типи організації музичної тканини.
У циклі «24 прелюдії та фуги» (1937-1939) В. Задерацький базується
на принципах розширеної тональності з наявністю центрального елемента у
вигляді стійкого консонуючого тризвуку та зі збереженням трьох основних
функцій. Приклад №1 фуга №5, D-dur. Приклад №2 фуга №12, gis-moll.

Усі фуги з циклу «Модальні фуги» (2003) Б. Стронька репрезентують
модальний тип організації: композитор використовує мессіанівські лади «з
обмеженою транспозицією» та власно сконструйовані лади, що дало
можливість на основі певного звукоряду створити композиції з яскраво
вираженим індивідуальним колоритом.
Приклад№3: фуга №6, структура ладу 221 21 періодичність через м.6.
Приклад №4: фуга №11, структура ладу 211 в періоді, лад №3 з обмеженою
транспозицією за системою О. Мессіана.
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А. Караманов у циклі «15 концертних фуг» (1964) переважно
використовує хроматичну тональну організацію, як у фузі №1, з наявністю
центрального елементу, вираженого у будь-який спосіб та прихованою
функціональністю

акордики,

розв’язаний у Т. А також,
сонорно-кластерний тип.

де

кожен

може

бути

безпосередньо

атональну (часто серійно організовану) та

Теми з фуг № 3, 4, 10, 14, 15 будуються за

аналогією до серії, спираючись на 12-ступеневість, при відсутності рівня
тональної централізації, що дозволяє композитору трактувати тему як
вихідний висотний комплекс (серію). Зокрема, у фузі №4 серія утворюється
з восьми хроматичних звуків регістрово розосереджених у темі та чотирьох
звуків у відповіді. Приклад №5: фуга №4, D-dur.

У фузі №6 А. Караманова, за винятком початкової інтонації низхідної
кварти, далі неможливо диференціювати окремі елементи звуковисотної
структури. Метро-ритмічно тема підпорядкована логіці дроблення та
посилює злиття в єдиний колористичний комплекс. Тема завершується
алеаторичним тремоло. Приклад №6: фуга №6, E-dur.
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В. Бібік у циклі «34 прелюдії та фуги» (1973-1978) використовує тип
12-тонової звукової організації без збереження централізації,

що

найчастіше виявляє себе як сонорно-кластерний тип організації. Приклад
№7: фуга №3. Приклад №8: фуга №34.

І. Пясковський у «Двох поліфонічих циклах» (завершені до 2012 р.)
використовує різні типи організації: і розширену, і хроматичну тональність,
і

складно-ладовий

тип.

І. Вишнєградський

використовує
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організацію, що будується на інтервалах вужчих за півтон, тобто на
мікрохроматиці. Приклад № 9: «Дві Фуги для двох фортепіано,
налаштованих на відстані чверть тону» (ор. 33, 1950).

Таким чином, вже на рівні тематизму ускладнення ладо-тональної
організації призводить до значної трансформації:
- дисонанси використовуються як основа інтонаційної структури
мелодичної лінії, відбувається ускладнення інтонаційних звʼязків, що
компенсується ритмічною виразністю;
-

також відбувається

розосередженість інтонаційних зворотів,

винищення інтонаційного ядра у випадку серійної організації тематизму.
На рівні створення фуги ладо-тональна організація найбільш суттєво
впливає на: відповідь (серед складових елементів фуги) та на техніку
контрапункту.
Відповідь в фугах ХХ століття, з одного боку, зберігає Т-Д
співвідношення та, найчастіше, у такому вигляді присутня в умовах
розширеної та хроматичної тональності, де зберігається функціональна
логіка. З іншого боку – відповідь може мати любий інтервальний крок, що
можливо у всіх інших типах звукової організації. Така відповідь підсилює
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дисонантність вертикалі та призводить до «розмивання» чіткості кордонів
експозиційного розділу.
Під впливом ладо-тональної організації значно змінюється техніка
контрапункту, де зміни рухаються також у двох напрямках. В першому, в
умовах розширеної та хроматичної тональності, техніка контрапункту
найчастіше базується на загальних закономірностях вільного стилю
використання

вертикально-рухомого

та

горизонтально-рухомого

контрапунктів, що призводить до: частого використання теми та утриманих
протискладень як інваріанту контрапункту (як у фугах В. Задерацького), а
також використання техніки контрапункту як засобу інтенсивного розвитку
(наприклад, у фузі №1 А. Караманова). Головна задача – ілюстрація
технічної майстерності композитора, тому всі відомі засоби поліфонічного
розвитку використовуються у максимальній концентрації.
В інших випадках, в умовах модальної, атональної, сонорнокластерної типів звукової організації, техніка контрапункту є відродженням
законів чистої лінеарності та формується як багатоголосне нашарування
пластів. Головне завдання композитора – знайти нову форму звучання,
тому, використання поліфонічних засобів не таке інтенсивне, прийоми
перетворення використовуються поодиноко (наприклад, у фугах В. Бібіка,
Б. Стронько).
Композитори

дедалі

відхиляються

від

мажоро-мінорної

функціональної системи в бік все більшого ускладнення і це безпосередньо
впливає на формування тонального плану та будови композиції. Для
сучасних фуг характерним стає максимальне віддалення від тонального
центру не на модуляційній основі, а на принципі транспозиційного
співвідношення.
Наступний рівень впливу інтенсивного розвитку ладо-тональної
організації – композиція

та форма фуги, але це окреме, дуже об’ємне

питання. Зазначу лише те, що такі загальноприйняті фактори, що формують
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межі розділів композиції та форми фуги, як: тональний план, каданси,
розвиток інтермедій, зміна щільності викладу, використання тих чи інших
поліфонічних

прийомів,

–

всі

ці

фактори

або

трансформуються,

пристосовуючись до нових умов, або зовсім зникають, наприклад фактор
кадансу або тональний план.
Таким чином, можемо зробити наступні висновки:
– еволюція

ладо-тональної

організації

кардинально

вплинула

на

еволюцію фуги, що відобразилось на всіх структурних рівнях фуги:
формування тематизму, відбору засобів розвитку, композиції, форми;
– розвиток

ладо-тональної

організації

у

ХХ

столітті

зумовив

паралельний рух фуги у двох напрямках: оновлення класичного інваріанту
бахівської фуги та створення кардинально іншого, сучасного варіанту фуги.
Загалом, починаючи з XVI століття, термін фуга пройшов значний
путь еволюції – від позначення техніки, форми до значення найвищого
поліфонічного жанру.

Остаточно сформувавшись у своєму зразковому

вигляді у творчості Й. С. Баха, фуга пережила зміни у класичну та
романтичну епохи. У ХХ столітті фуга на новій ладо-тональній основі
трансформується настільки суттєво, що інколи повертається – на новому
еволюційному рівні – до своїх первісних значень, виводячи на передній
план у фузі-формі та фузі-жанрі її імітаційну природу.
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Светлана Постовойтова. Фуга ХХ-ХХI века в аспекте строй-тональной
организации. Понятие современная фуга. Научный руководитель - кандидат
искусствоведения, профессор И. М. Коханик. Национальная музыкальная академия
Украины им. П. И. Чайковского., Г. Киев. В музыке ХХ - ХХI веков, которая обозначена
интенсивным развитием всех компонентов музыкального языка, наблюдается
множественность и параллельное сосуществование различных систем ладо-тональной
организации, что также возможно проецировать и на жанр фуги. В данном
исследовании прослеживается влияние эволюции ладо-тональной организации на
различные структурные уровни фуги. Также, в связи с существенной трансформацией
баховского инварианта фуги, освещается один из аспектов формирования феномена
«современная фуга».
Ключевые слова: фуга, современная фуга, ладо-тональная организация, эволюция
фуги.
Svetlana Postovoytova. Fuga of the XX-XXI century in the aspect of the order-tonal
organization. Concept modern fugue. Scientific supervisor - candidate of art studies,
professor I.M.Kohanik. National Music Academy of Ukraine named after. P. I. Tchaikovsky,
m. Kyiv. In the music of the 20th - 21st centuries, which is marked by the intensive
development of all components of the musical language, there is a plurality and parallel
coexistence of different systems of the order-tonal organization, which has a projection and the
genre of fugues. In this study, the influence of the evolution of the order-tonal organization on
the various structural levels of the fugue is observed. Also, in connection with the significant
transformation of the Bach invasion of fugues, one of the aspects of the formation of the
phenomenon "modern fugue" is highlighted.
Keywords: fugue, modern fugue, order-tonal organization, evolution fuguе.
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