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СПЕЦИФІКА ФОРМОТВОРЕННЯ У ЦИКЛІ TODOS LOS FUEGOS EL FUEGO
(«ВСІ ВОГНІ – ВОГОНЬ») МАКСИМА ШАЛИГІНА: ПРОБЛЕМА
ГОМОГЕННОЇ ФОРМИ
Проаналізовані особливості формотворення у циклі Todos los fuegos el fuego
М. Шалигіна з точки зору виявлення гомогенного принципу, поставлена проблема
необхідності вивчення гомогенної форми у сучасній музиці та її наукової
дефініції.
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формотворення, творчість Максима Шалигіна.
Творчість композиторів останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття
спонукає сучасних дослідників до перегляду усталених теоретичних понять,
класифікацій, постійного пошуку нових наукових дефініцій, які б найточніше
пояснювали процеси музичного формотворення і характеризували його результат.
У музикознавчих працях цього періоду склалося досить широке понятійне поле
навколо осмислення питань формобудови у великій групі творів, переважно
другої половини ХХ століття, позначених спільними ознаками: а) однорідна
музична

тканина,

що

виростає

з

початкового

музичного

елементу;

б) одночастинна побудова; в) єдиний тип фактури. Серед таких можна назвати
Stimmung К. Штокгаузена, Pianissimo А. Шнітке, Quattro pezzi su una nota sola
Дж. Шелсі, Music in twelve parts Ф. Гласса, Piano phase С. Райха, Shaker loops
Дж. Адамса тощо. Перелік визначень форми цих творів налічує щонайменше
п’ять

найменувань:

«крещендуюча»,

«мікроостинатна»

(В. Холопова),

«континуальна» (Т. Кюрєгян), «динамічна» (В. Ценова), «монодраматургічна»
(В. Бобровський).
Звуковисотна організація названих творів частково або повністю пов’язана з
репетитивною технікою, яку використовують у мінімалістичній музиці (деякі
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твори навіть відносять до стильового напряму мінімалізму), однак нею не
вичерпується. Питання ж форми обмежене її кількісним («одночастинна»,
«наскрізна») чи динамічним («крещендуюча» / «димінуендуюча» / «статична»)
показниками.

Музичні

композиції,

котрі

відповідають

зазначеним

вище

характеристикам, продовжують створювати і сучасні композитори. Це обумовлює
актуальність цієї роботи та визначає проблематику: пошук специфіки типу
форми, спроба її диференціації серед подібних явищ.
Завдання роботи полягає в тому, щоб сформувати цілісне уявлення про
специфіку формотворення у такого роду композиціях. Новизна полягає у
виявленні їх особливостей, аргументації

правомірності і доцільності надання

поняттю гомогенна форма самостійного термінологічного статусу. Матеріалом
дослідження став написаний у 2019 році цикл українсько-нідерландського
композитора Максима Шалигіна (нар. 1985) Todos los fuegos el fuego1 («Всі вогні –
вогонь»).
Спочатку коротко зупинимося на основних музикознавчих ідеях, які
стосуються визначення самих форм, їх композиційних принципів, особливостей
розвитку, що наведені у таблиці нижче [див. Таблиця 1].
Континуальна

Динамічна

–

Мікроостинатна

спрямована

динамічна
крещендуюча

крещендуюча

остинатно–
крещендуюча

динамічна
димінуендуюча

димінуендуюча

–

неспрямована

адинамічна

–

статична

Т. Кюрєгян, 1982

В. Ценова, 1985

В. Холопова, 1985

Монодраматургічна

–

В. Холопова, 2001 В. Бобровський, 1978

Таблиця 1

Тетяна Кюрєгян відносить ці форми до нетипових простих, рисою яких є
«обмеженість експозиційним викладенням». Принцип побудови полягає «у
“вирощуванні” на основі безперервного тривання гомогенної форми без

1

Студійний запис твору:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nNEO1PfyBo1ANBFDAwdIInO3f9a57v50w
Концертний запис твору: https://www.youtube.com/watch?v=hcDYUCsWI5s&t=3920s
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подальшого морфологічного поділу, у зв’язку із чим такі форми названі
континуальними». На думку музикознавиці вони бувають спрямованими
(поступово просувають музику на новий рівень) та неспрямованими (перебувають
на одному рівні) [2, с. 20].
Валерія Ценова не виділяє такі форми в окрему групу, однак, описуючи
динамічні форми, визначає власне динамічні форми з односпрямованою
динамікою та адинамічні – зі сталою динамікою. Зокрема, музикознавиця зазначає
три головні риси крещендуючих форм: 1) «поступовість зміни динаміки»; 2)
«найбільша відповідність наскрізним та безрепризним формам, які легше
піддаються наскрізній лінії динаміки, а також деяким поліфонічним структурам,
наприклад, пасакалії»; 3) «обов’язкове поєднання з іншими елементами форми,
які розташовані також по певній динамічній лінії, що значно посилює емоційний
вплив» [6, с. 209–210].
Валентина Холопова у статті 1985 року пише про крещендування як
принцип формоутворення, що «характеризується образною одноплановістю, але із
кількісними змінами – наростанням, посиленням». «Форми, що зростають з
надбагатоголосся та сонорики мають певного роду статичність, нерухомість, яка
долається за допомогою різноманітних прийомів активізації, головним чином
крещендуванням та димінуендуванням фактури, динаміки та інших музичних
елементів» [5, с. 23].
Пізніше у монографії В. Холопова визначила мікроостинатні форми –
«форми на основі остинатного повтору мелодичної чи мелодико-ритмічної
формули тривалістю в один мотив чи фразу». Дослідниця визначає також
особливі типи таких форм: остинатно-крещендуючий (якщо мікроостинатна
форма поєднується із оркестровим creschendo) та мікроостинатну форму у
статичній музиці другої половини ХХ століття (американський «мінімалізм»,
tintinnabuli), які «ефектом безкінечного руху перетворюють її на “відкриту”
алеаторичну форму» [4, с. 458–459].
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Віктор Бобровський, відштовхуючись у систематизації музичних форм від
драматургії та специфічних авторських понять («тип виразності», «момент часу»),
визначає монодраматургічну форму. Називаючи її одноелементною, він пояснює,
що форма «базується на розвитку одного початкового моменту часу, без
співставлення з іншими типами виразності та психологічними станами». Її
функціональною основою він називає «саморух», або «саморозвиток» – «принцип
розвитку однієї музичної ідеї, без безпосереднього впливу на цей процес інших
ідей, що протиставляються»2 [1, с. 60].
Очевидно, що у прагненні описати і визначити схожі, однорідні явища
дослідники роблять різні акценти – на якості матеріалу, його кількісних
характеристиках, вектору розвитку чи драматургії, що й обумовлює строкатість
термінології. На нашу думку, найбільш вдалою за точністю характеристики
такого типу форми і процесу її становлення є визначення гомогенна форма, яке
Т. Кюрєгян використала у поясненні континуальних форм та не вживала як
термін. Ключовими моментами у розумінні унікальної специфіки цієї форми, є те,
що вона виростає з єдиного початкового матеріалу і має як однорідну фактуру,
так і цілісну структуру. Такі ознаки можуть бути притаманними як усьому твору,
являючи собою гомогенну форму, так і окремим розділам твору, які організовані
за принципом гомогенної форми.
За етимологією, гомогенний (від грец. ὁμός – «однаковий» та γένω –
«народжувати») означає однорідний за складом чи походженням. Це поняття
застосовується до хімічних процесів тоді, коли речовини взаємодіють в одній фазі
(газоподібній, рідкій чи твердій). Також у значенні неподільності структури
гомогенним називають лінолеум (на відміну від багатошарового гетерогенного), а
на побутовому рівні це можна порівняти з однорідним капуччіно (у контраст із
багатошаровим лате).

2

За принципом саморуху, «один втілений в музиці стан у своєму внутрішньому розвитку переходить в інші стани,
що відрізняються від початкових (навіть контрастних)» [1, с. 60].
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Яким

чином

принцип

гомогенності

виявляється

у

музичному

формотворенні, дозволяє простежити твір Максима Шалигіна для октету
саксофонів Todos los fuegos el fuego («Всі вогні – вогонь»), прем’єра якого
відбулася влітку 2019 року. Його програмною основою став однойменний збірник
розповідей

аргентинського

письменника

Хуліо

Кортасара3,

проте попри

співпадіння у кількості частин (їх вісім), твір М. Шалигіна розкриває новий
особливий світ із художніх образів та ідей, навіяних Х. Кортасаром4. Спільним є
філософське, дещо фантастично-ірраціональне спрямування авторів. Звукова
матерія представляє широке розмаїття тембрових та звукових можливостей
інструментів, які використовують традиційні та розширені (extended techniques)
способи звуковидобування. В результаті цього однорідний, але темброво
диференційований видовими інструментами (Soprano, Alto, Tenor, Baritone, з
епізодичним звучанням Bass) ансамбль виходить за межі звичного саксофонового
звучання, досягаючи крайніх виразових можливостей інструменту.
Зупинимося на номерах циклу М. Шалигіна, що, на нашу думку,
демонструють різні способи

утворення

гомогенної форми

та реаліазції

гомогенного принципу.
В основу першого розділу (тт. 1–154) I.C.E. (Internal Combustion Engine)
циклу покладена синтаксична структура витриманого співзвуччя, що взяте
одночасно у чотирьох саксофонів [див. Нотний приклад 1].

3

Оригінальні назви італійською мовою, запропонований переклад зроблений автором статті: La autopista del sur
(«Південне шосе»), La salud de los enfermos («Здоров’я хворих»), Reunión («Воз’єднання»), La Señorita Cora
(«Сеньйорита Кора»), La isla al mediodía («Острів в опівдень»), Instrucciones para John Howell («Інструкції для
Джона Хауелла»), Todos los fuegos el fuego («Всі вогні – вогонь»), El otro cielo («Інше небо»).
4
Оригінальні назви англійською мовою, переклад узгоджений із композитором. Переклад українською, з одного
боку, відображає алюзії на живі істоти, інші твори мистецтва та навіть технічні прийоми, з іншого боку, нажаль –
унеможливлює використання деяких словесних форм англійської мови та розуміння гри слів, закладеної
М. Шалигіним: I.C.E. (Internal Combustion Engine) («Л.І.Д. / Д.В.З. (Двигун внутрішнього згорання)»), Death of
Mosasaurus («Смерть Мозазауруса»), Spring, Breaking («Весна / Пружина, ламається»), Ashes in Birth («Попіл у
зародженні»), Raising Waves («Підіймаючи хвилі»), Crabcade (Waterfall in Cancrizans) («Крабкаде (Водоспад у
канкрізансі)»), Stairway to Decay («Сходи до розкладання»), Endless Mordent («Нескінченний мордент»).
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Нотний приклад 1. I.C.E. (Internal Combustion Engine), тт. 1–9

На початку розвиток відбувається за рахунок несинхронного повторного
взяття тих самих звуків співзвуччя, а потім – за допомогою доєднання інших
саксофонів та звуковисотних зрушень витриманих звуків. Організація часу
відбувається в тому ж самому русі довгими тривалостями, рівномірно. Однак
відносну статику у ритмі динамізують зміни у розширенні діапазона звучання,
розташування, посиленні динаміки, а також у переході від звичайного
звуковидобування до тремолюючого, а потім – фрулатного [див. Нотний приклад
2].
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Нотний приклад 2. I.C.E. (Internal Combustion Engine), тт. 143–151

Таким чином, перша частина має крещендуючу спрямованість, що різко
обривається початком другого розділу (тт. 155–219) [див. Нотний приклад 3].

Нотний приклад 3. I.C.E. (Internal Combustion Engine), mт. 152–167

Тут в основу розвитку за гомогенним принципом покладений рух
витриманими тривалостями із тремоло, досягнутий в процесі розвитку
попереднього розділу. Їх інтервальний склад f1/a1/c1/d1 є варіацією співзвуччя, з
якого розпочався номер (f/as/b/c1) [див. Нотний приклад 1 та Нотний приклад 3].
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На цей фон накладаються дві фрази, подані у каноні з інтервалом вступу у 6
тактів, що містять два мелодичних варіанти секундового руху в межах c2–e2.
Інтонаційний склад цих фраз закладений у інтервалах c1/d1 (рух секундами) та f1–
a1 (терцієвий амбітус) витриманих звуків у сопранового, альтового та тенорових
саксофонів. Навіть звуковий склад акорду на ffff, що звучить після закінчення
кожної канонічної побудови, являє собою той самий інтервальний склад співзвуч
із трелями (c/d/f/a), лише секундою вище та в іншому розташуванні d3/Es/g2/B.
Після першого канонічного поєднання до фактури додається ще один шар,
заснований на репетиціях на звуці b – другий та перший обертон як відлуння
звуків Es/B акорду [див. Нотний приклад 4].

Нотний приклад 4. I.C.E. (Internal Combustion Engine), тт. 166–174

На основі цих шарів відбувається подальший розвиток: вступ фраз у каноні
зменшується з кожним разом на один такт [див. Нотний приклад 3 та Нотний
приклад 4]; співзвуччя з трелями поступово зменшуються у тривалостях, фрази
канону скорочуються; пізніше їх витісняє репетиційний елемент. Кількість звуків
збільшується з п’яти до десяти, одинадцяти, тринадцяти, чотирнадцяти,
п’ятнадцяти, вісімнадцяти, двадцяти на такт [див. Нотний приклад 5].
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Нотний приклад 5. I.C.E. (Internal Combustion Engine), тт. 205–206

З т. 207 відбувається «димінуендування» у побудові форми, починаючи з
ritenuto з послідовним виключенням голосів. Таким чином, обидва розділи
першого номеру циклу побудовані за гомогенним принципом. Перший – з
крещендуючою динамікою розвитку вихідного музичного гену. Другий –
розпочинається з матеріалу, який з’явився в результаті попереднього розвитку;
він отримує як вертикальну (що було у попередньому розділі) проекцію у
витриманих співзвуччях з трелями та акордах ffff, а також горизонтальну у вигляді
канону мелодичних фраз та репетиційного елементу, що послідовно заповнює
усю фактуру. Виходить, що початковий «ген» покладений в основу всього твору.
Проте він отримує два різних за напрямком реалізації втілення, що, власне, і
відповідають двом розділам, організованим за гомогенним принципом, оскільки
кожний розділ: а) має один «ген»; б) є неподільною структурою; в) розвиток
відбувається засобами, закладеними у початковому музичному матеріалі; г) має
сталий тип фактури, яка паралельно з процесом розвитку інших засобів
виразності, може поступово змінюватися5.

5

Так само В. Бобровський описував, що монодраматургія може починатися з одного типу виразності та в процесі
розвитку приходити до іншого [див. посилання на с. 4].
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Другий номер Death of Mosasaurus має два розділи, що побудовані на
різному музичному матеріалі та за різними принципами. Перший (тт. 1–47) – має
гомофонно-гармонічну фактуру з мелодією, мірним остинатним супроводом та
витриманими звуками, що дублюють деякі звуки теми, створюючи сонорний
ефект [див. Нотний приклад 6].

Нотний приклад 6. Death of Mosasaurus, тт. 1–6

Цей музичний матеріал розвивається за варіативним принципом, зі змінами
тембрів, мелодії, гармоній, додаванням контрапунктичних голосів, інтонаційно
пов’язаних із головною мелодією.
Однак другий розділ (тт. 48–93) побудований за гомогенним принципом,
оскільки має в основі пропосту зі звуків fis–ais–cis–dis–eis–g–a–his–cis–d–dis–e,
взяту у попарних канонах з інтервалом у вісімку [див. Нотний приклад 6].
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Нотний приклад 7. Death of Mosasaurus, тт. 48–51

Розділ починається на р з поступовим крещендуванням. Розвиток
реалізується шляхом повторення канонічних сполучень. Пізніше (з т. 56) початок
пропости та, відповідно, ріспости починає скорочуватися на один звук (тобто,
поступово щезають fis, ais і т. д.), звужуючи, в результаті, діапазон звучання.
Таким чином залишаються лише три останніх звуки (d–dis–e), що декілька разів
повторюються вже на динаміці ffff. Друга хвиля розвитку цього розділу заснована
на досягнутому у процесі попередньої розробки матеріалі. Однак тепер пропоста
d–dis–e є основою потрійного канону з дублюванням голосів. До цього руху
тріолями чвертей додаються епізоди з рухом нонолями шістнадцятими на
інтонаційній основі початкової пропости другого розділу [див. Нотний приклад
8].

Нотний приклад 8. Death of Mosasaurus, тт. 67–70
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Поступово рух чвертками звуковисотно варіюється, урізноманітнюючись
іншими тризвуковими мотивами; його планомірно витісняє новий елемент.
Наприкінці тріольний мотив залишається лише в одного сопранового саксофона,
амбітус елементу з шістнадцятими зменшується до секунди. Гальмування
інтенсивного руху реалізується за допомогою його переривання витриманими
тривалостями у сопранових саксофонів [див. Нотний приклад 9].

Нотний приклад 9. Death of Mosasaurus, тт. 83–89

Таким чином, гомогенний принцип у другому розділі цієї частини
реалізується на основі початкової звуковисотної послідовності та її розробки.
Третій номер Spring, Breaking повністю вирішений у гомогенній формі.
Цікаво, що власне «ген» формується поступово, адже номер починається із
шумового звуку вдування повітря в інструменти, з яким саксофони вступають
один за одним [див. Нотний приклад 10].
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Нотний приклад 10. Spring, Breaking, тт. 15–21

Пізніше з т. 77 шумовий звук почає набувати висотної визначеності на
звуках f/dis (енгармонічно дорівнює першому та септовому тону домінанти bmoll), а далі, нарешті, з’являється основна формотворча одиниця, яка складається
із тремоло звуків тонічного тризвуку b-moll та додаткового тону c [див. Нотний
приклад 11].

Нотний приклад 11. Spring, Breaking, тт. 92–98

Гомогенна форма, що формується на основі остинатного фону f–dis (або f–
es) та елементу b/c/des/f, вибудовується шляхом його звучання у різних регістрах,
ритмічних оформленнях, зі змінами звуковисотності основних тонів у межах
мікрохроматичних відхилень, а також з додаванням контрапунктів витриманими
звуками (або їх репетиціями) за межами основного звукового складу – пентахорду
b-moll. Так, попри невеликі інтонаційні зміни, стабільність кількісного параметру
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фактури та відносна стабільність динаміки обумовлюють неспрямованість
гомогенної форми. В останніх тактах третього номеру з’являється елемент, що
буде покладений в основу наступного.
Ashes in Birth складається з двох розділів, кожний з яких організований за
гомогенним принципом, які мають єдину формоутворюючу одиницю – фігурації
секстолями шістнадцятих у межах малої терції, однак розробляється вона порізному.

Перша

хвиля

першого

розділу

(тт. 1–40)

вибудовується

за

крещендуючим вектором динаміки (від pppp до ffff), нашаруванням фактури (від
п’яти до восьми інструментів) [див. Нотний приклад 12].

Нотний приклад 12. Ashes in Birth, тт. 1–40

Друга хвиля розвитку першого розділу (тт. 41–83) розпочинається зміною
фігурацій на алеаторичне безперервне агресивне, кричуще звучання6 [див.
Нотний приклад 6].

6

Авторська примітка: «use rapidly changing overtones and random fingerings in the low register to create continuous,
aggressive, screaming sounds».
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Нотний приклад 13. Ashes in Birth, тт. 41–46

Пізніше у т. 45 з’являється ударний елемент, який композитор позначає
«loudest open slap possible» (найгучніший, який можливо, відкритий слеп) [див.
Нотний приклад 13]. Розвиток продовжує фігурація у двох саксофонів у
терцієвому амбітусі, збільшується частота звучання слепів та кількість
алеаторичних елементів – тобто відбувається крещендування. Другий розділ
(тт. 84–151) з’являється після кульмінації в кінці першого на subito p [див.
Нотний приклад 14].

Нотний приклад 14. Ashes in Birth, тт. 84–88

Цей розділ побудований спочатку за крещендуючим, а пізніше –
димінуендуючим спрямуванням у зміні засобів виразності. В його основі
залишається мелодична фігурація (спочатку в одного саксофона) з гармонічним
супроводом у вигляді витриманих звуків. У процесі розробки цього матеріалу
мелодична фігурація спочатку розширює діапазон, підвищує регістр свого
звучання та витісняє витримані звуки.
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Нотний приклад 15. Ashes in Birth, тт. 107–111

Після кульмінації цього розділу у т. 109 [див. Нотний приклад 14], де
мелодична фігурація досягає максимально високого регістру у своєму розвитку,
звучить у п’ятьох інструментів, а гармонічний супровід зводиться до секундових
зв’язків, відбувається поступовий спад. У результаті акустичне звучання
зводиться до шумових звуків стукоту саксофонових клапанів, які з т. 127
поступово замінюють усю фактуру. Саме крещендуванням та димінуендуванням
цього шумового звуку закінчується четвертий номер [див. Нотний приклад 16].

Нотний приклад 16. Ashes in Birth, тт. 134–151

Основою наступного номеру Raising Waves є синтаксична структура у
масштабах одного такту. Це мотив із двох звукових комплексів, де перший
звучить у альтового та тенорового саксофонів першого ансамблю інструментів
(триває чотири чверті), а другий – накладається на перший альтовим та теноровим
саксофонами іншого ансамблю на останні дві чверті (це імітує звучання приливу
хвиль). Впродовж твору метроритм синкопованої синтаксичної структури не
змінюється, однак інші показники варіюються, зокрема, звуковисотне положення,
динаміка, фактура, тембр, штрих [див. усі варіанти у Нотний приклад 17].
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Нотний приклад 17. Raising Waves, тт. 1, 8, 10, 14, 17, 22, 27, 32, 40, 53, 66–67, 80–81

Формотворення відбувається не тільки у зв’язку зі змінами названих
параметрів синтаксичної структури, але і за допомогою зміни кількості її повтору
в одному звуковисотному, фактурному тощо положенні. Так, попри дискретність
звучання формотворчої одиниці-гену, цей номер має цілісну одночастинну
структуру і являє собою гомогенну форму з хвилеподібною динамікою.
Crabcade [Waterfall in Cancrizans]7 загалом має складну тричастинну
структуру із синтетичною репризою, де перший розділ (тт. 1–45) побудований, як
проста тричастинна форма на матеріалі мелодії із гармонічним супроводом [див.
Нотний приклад 18].

7

«Crabcade» походить від crab canon, «waterfall in cancrizans» означає водоспад «навпаки», адже «сancrizans» –
інша назва ракоходу.
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Нотний приклад 18. Crabcade, тт. 1–8

Cередній розділ (тт. 46–68) та реприза (тт. 69–169) побудовані за
принципами гомогенної форми, тож зупинимося саме на них. «Геном» середнього
розділу є мордент [див. Нотний приклад 19], що виходить з елементів мелодії
першого розділу.

Нотний приклад 19. Crabcade, тт. 46–53

Розроблення формотворчої одиниці відбувається шляхом поступовго
пониження її звучання (з h2/a1/f до е1/d/H, h1/a1/f1 до g/e/d), ритмічного варіювання
та тембровими змінами. Цей розділ має димінуендуючу спрямованість динаміки
від fff до mp та звуковисотний спад, однак досить стабільну фактурну насиченість.
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Репризний розділ починається з канону на матеріалі інтонаційно
варійованої основної теми (т. 69), яка поступово скорочується, а далі з т. 82 –
додається мордентовий елемент [див. Нотний приклад 20].

Нотний приклад 20. Crabcade, тт. 79–85

Поступово мордентовий елемент витісняє тему першого розділу та
розробляється за допомогою розширення діапазону морденту до пасажів [див.
Нотний приклад 21].

Нотний приклад 21. Crabcade, тт. 141

Після кульмінації відбувається димінуендування: поступово вимикаються
голоси, повертаються початкові мордентові інтонації у секундовому діапазоні та
зменшується динаміка. У кінці номеру на фоні дуету сопранових саксофонів
з’являється тема наступного номеру циклу. Якщо подивитися на форму репризи
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номеру ретроспективно (перевернувши водоспад з канкрізансу у «прямий рух»),
можна звернути увагу на те, як з одного звука с (тональність початку номеру cmoll) з треллю у двох саксофонів виростає насичений фігураційний рух з
низхідними пасажами (у нотах, відповідно, вони висхідні) у всіх саксофонів. А
далі цей розвиток поступово йде на спад до викладення зміненої теми першого
розділу у c, що, в результаті, може викликати асоціації з водоспадним рухом.
Stairway to Decay побудована у формі пасакалії8 (це зазначив і сам
композитор), в основі якої філіґранно прихована алюзія на тему другої частини
Сонати для фортепіано №8 Л. Бетовена [див. Нотний приклад 22]. Однак оскільки
ця тема впродовж усього номеру циклу поступово деструктурується, форма
пасакалії тут поєднується із гомогенним принципом роботи з основною темою.

Нотний приклад 22. Stairway to Decay, тт. 1–8

Тема звучить на фоні остинатних повторів чвертей тріолями на одній
висоті. Якщо на початку вони дублюють звуки теми, то з кожною наступною
варіацією висота цих звуків поступово знижується по мікроінтервалах. Із
нашаруванням остинатних ліній та послідовною хроматизацією власне теми
8

Згадка про жанр пасакалії є також у «Воз’єднанні» Х. Кортасара.
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(мікрохроматичне заповнення інтервалів між звуками теми) вона втрачає свої
обриси [див. Нотний приклад 23].

Нотний приклад 23. Stairway to Decay, тт. 65–72

Замість викладення невпізнаваної тепер теми у наступній варіації (за
схемою пасакалії) музиканти починають промовляти в інструменти семантично
головну фразу циклу «Todos los fuegos el fuego»9. Поступово до цього процесу
підключаються всі учасники ансамблю.

Нотний приклад 24. Stairway to Decay, від т. 104

Останній восьмий номер Endless Mordent складається з чотирьох окремих
розділів-фаз розвитку, однак, всі вони засновані на одному тематичному ядрі-

9

Фраза «Всі вогні – вогонь» у Х. Кортасара означає, що вогонь знищує так чи інакше будь-що.
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морденті. Кожний розділ за допомогою нашарування, або розрідження фактури,
збільшення чи зменшення динаміки, розширення чи звуження діапазону мотивів,
подрібнення чи збільшення тривалостей створює спрямований на крещендування
або димінуендування, відповідно, розвиток. Так, перший розділ (тт. 1–80) має
крещендуючу динаміку [див. Нотний приклад 25].

Нотний приклад 25. Endless Mordent, тт. 1–3 <…> 78–80

Другий розділ (тт. 81–104) – також крещендуючий, однак із меншим
контрастом початкового та заключного моментів за динамічним і фактурним
показниками (він починається одразу за участі всіх учасників ансамблю,
крещендо наростає з fff–ffff до fffff) та інтонаційною основою, яка обмежена
терцією c1–e1. Але через подрібнення тривалостей та насичення таким чином
фактури загальна спрямованість розвитку залишається [див. Нотний приклад 26].

Нотний приклад 26. Endless Mordent, тт. 81–85 <…> 103–104

Третій розділ (тт. 105–153) починається subito pp та одразу у повній
фактурі, має статичний розвиток із невеликим димінуендо наприкінці [див.
Нотний приклад 27].
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Нотний приклад 27. Endless Mordent, тт. 105–107 <…> 146–151

Четвертий розділ (тт. 154–274) також починається у повній фактурі, на p
[див. Нотний приклад 28] та має довготривалу дімінуендуючу спрямованість до
зміни морденту довготривалими витриманими звуками [див. Нотний приклад 28.
Endless Mordent, тт. 154–155].

Нотний приклад 28. Endless Mordent, тт. 154–155

Поступово

у

процесі

димінуендування

спочатку

повертається

до

трелювання, як у першому номері, а потім звучить і акорд, з якого починався твір
[див. Нотний приклад 29].

© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

МУЗИЧНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ. 2020, Випуск № 10.
http://onmavisnyk.com.ua/

Нотний приклад 29. Endless Mordent, тт. 240–247 <…> 266–274

Варто відзначити, що повернення до початкових фактурних та фонічних
форм викладу (якщо цикл починався фонізмом, в основі якого був тризвук f-moll,
то завершується фонізмом на звуках fis/ais/h) – не єдиний ретроградний рух до
початку циклу у

межах Endless Mordent. Адже кожний розділ цього номеру

нагадує про ключові тональні центри Todos los fuegos el fuego10. Окрім цього,
виникають й інші зв’язки між частинами у циклі. Адже другий та сьомий номери
пов’язані між собою схожістю мелодичних ліній та остинатним супроводом.
Окрім того, деякі номери об’єднуються у мікроцикли. Зокрема, третій та
четвертий складаються у мікроцикл, оскільки третій номер починається з
шумових звуків, а четвертий – ними завершується, також у кінці третього номеру
вже з’являється у контрапункті до матеріалу цього номеру матеріал наступного.
Інший мікроцикл складають шостий та сьомий номери. Наприкінці шостого
номеру також вже з’являється у контрапункті тема сьомого, до того ж ці номери
пов’язані гомофонно-гармонічною (мелодія із супроводом) фактурою у викладі
матеріалу (першого розділу у шостому номері та основного матеріалу – сьомого).
Сам композитор додав, що усі номери циклу об’єднані наявністю пунктирного
ритму в основному матеріалі – це теж надає рис «гомогенності» усьому твору.
Зазначимо, що розвиток за принципом гомогенної форми втілюється так чи
інакше не лише у кожній з частин циклу М. Шалигіна, а також і в інших творах

10

C-moll`на основа другого розділу Endless Mordent викликає асоціації із c-moll Crabcade, fis-moll третього розділу
пов’язується зі сферою h-moll другого розділу Ashes in Birth, Fis-dur четвертого розділу – з основою звукоряду, на
якому будувався другий розділ Death of Mosasaurus.
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композитора (зокрема, також Salve Regina з Marian Antiphons, Insane dances),
набуваючи, таким чином, рис сталої ознаки мислення композитора.
Зрозуміло, що спостереження за процесом формотворення у творчості
одного композитора ще не дає достатніх підстав для широких узагальнень. Проте
приклад музики М. Шалигіна Todos los fuegos el fuego дозволяє виявити деякі
специфічні ознаки, що притаманними

творам, організованим за гомогенним

принципом.
1) побудова композиції на одному початковому тематичному матеріалі,
зазвичай малого синтаксичного рівня (мотив, звуковий комплекс), з якого
«виростає» цілісна форма;
2) «саморух» форми за допомогою використання прийомів чи інтонацій,
закладених генетично у вихідному матеріалі;
3) однорідність фактури або її послідовна та поступова зміна синхронно зі
змінами інших засобів виразності;
4) форма має неподільну цілісну структуру у своїй стабільній дискретності
(Raising waves), або континуальності (кожний з розділів Endless mordent).
Деякі особливості гомогенної форми споріднюють її з формою варіацій.
Справді, в основі «розростання» гомогенної форми закладений варіантний
принцип – один з небагатьох актуальних способів розвитку форми у ХХ – на
початку ХХІ століть у зв’язку з появою нових «нетональнх» систем звуковисотної
організації. Та його специфічні риси, що проявляються у 1) варіюванні малої
синтаксичної структури (а не речень чи періодів у формі варіацій) – свого роду
«мікроваріаційність»; 2) варіюванні засобами фактурного, динамічного розвитку,
посиленням чи зменшенням дисонантності, зміни тембрових засобів та
«параметру експресії» (за В. Холоповою) у цілому (а не тонально-гармонічними
засобами у першу чергу) – дає можливість називати такий принцип саме
гомогенним. Адже окремі прелюдії «ДТК» Й. С. Баха (C-dur та d-moll з першого
тому), до прикладу, також за принципом є гомогенними, однак, певні фази у
гармонічному розвитку дають можливість визначити в них барокові та навіть
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класичні форми, тому гомогенним у них є лише принцип, а не форма. Отже,
гомогенна форма чи гомогенний принцип можуть бути на першому плані лише
тоді, коли тонально-гармонічні засоби виразності (включно з мелодичними, якщо
мелодія

має

тонально-гармонічну

функціональну

підоснову)

не

є

формоутворювальними.
Музикознавець Олександр Соколов у монографії «Введення у музичну
композицію ХХ століття» зазначає, що «якщо векторний принцип організації
форми у сучасній музиці має досить очевидні аналоги у музиці класичній, то
значно більш специфічним для музики ХХ ст. є модульний принцип
формоутворення. Він також передбачає можливість цілісного охоплення всього
тексту твору, особливо акцентуючи при цьому структурну єдність на усіх
масштабних рівнях форми. Власне ідея модулю як першоелемента структури, як
зародкової пропорції, що пронизує усі рівні конструкції, не нова та не є
прерогативою музики [дослідник апелює до архітектурної специфіки побудови. –
Є. С.]. <…> Однак виведення емпірично освоєної ідеї на рівень всебічно
продуманої універсальної концепції – це досягнення саме ХХ ст.» [3, c. 132]. Ідея
організації форми на основі ядра – спільна для модульних (за О. Соколовим) та
гомогенних форм. Однак суттєвою різницею є те, що ядро модульної форми
організує кожний з ієрархічних рівнів форми, а ядро (ген) гомогенної форми є
формоутворювальною одиницею, що неієрархічно пронизує всю структуру і
розробляється процесуально.
Отже, специфіка формотворчих процесів у творчості М. Шалигіна та інших
авторів (зокрема, тих, що згадувалися на початку статті) спонукає до подальших
пошуків, які дозволять детальніше вивчити ці явища і, зрештою, більш глибоко
дослідити специфіку гомогенної форми у творах сучасних композиторів і,
можливо, надати її статусу наукової дефініції.
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Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского. Проанализированы
особенности формообразования в цикле Todos los fuegos el fuego М. Шалыгина с точки зрения
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Yelyzaveta Sirenko. Specificity of the form development in the Maxim Shalygin cycle named
Todos los fuegos el fuego (All fires the fire): an issue of a homogeneous form. Scientific director –
PhD, professor Iryna Kokhanyk. Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music. The features
of the form development in the cycle named Todos los fuegos el fuego by M. Shalygin in terms of
identifying a homogeneous principle are analyzed in this article. Also it raised the problem of the need
to explore a homogeneous form in modern music and its scientific definition.
Keywords: a homogeneous form, a homogeneous principle, a modern form development,
Maksym Shalygin’s creativity.
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