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У ПЕРЕДЧУТТІ XX СТОЛІТТЯ: «СІРІ ХМАРИ» ФЕРЕНЦА ЛІСТА 

 

В статті розглядається п’єса Ференца Ліста «Сірі хмари» у контексті 

естетики пізнього романтизму в музиці та у творчості самого композитора. 

Проводиться аналіз образного та музичного змісту твору, на основі якого 

демонструється спорідненість «Сірих хмар» із творами композиторів ХХ 

століття. 

Ключові слова: Ференц Ліст, «Сірі хмари», пізній романтизм, 

передбачення. 

 

Ідеї романтизму володіли думками митців-музикантів упродовж майже 

всього ХІХ століття. Водночас протягом цього часу творчість 

композиторів-романтиків змінювалася – набувала нових форм та засобів 

вираження. Загалом музичний романтизм як художньо-історичний напрям може 

бути поділений на три періоди розвитку (або, як стверджує Г. Ганзбург, на три 

покоління композиторів [1, 12]): ранній (становлення), зрілий та пізній. До 

раннього періоду може бути віднесена творчість таких композиторів, як 

Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Г. Берліоз, яка розгорталася у 20–30-х роках ХІХ 

століття. Зрілий період романтизму позначений творчістю композиторів 40–60-х 

років ХІХ століття. Зрештою, пізній романтизм охоплює твори, які виникли в 

останню третину ХІХ – на початку ХХ століть. Це останні композиції Р. Вагнера, 

Ф. Ліста, І. Брамса; творчість А. Брукнера, Г Малера тощо. 

Загалом, зміни, які відбувалися у творчості композиторів другої половини 

ХІХ століття, носили доволі індивідуальний характер, тому загальна класифікація 

створює деякі труднощі для музикознавців. Утім, Л. Неболюбова у своїй статті 

«Типологія пізніх етапів в історії мистецтва» зазначає, що можна виявити низку 

загальних функцій, присутніх у творчості композиторів-романтиків пізнього 
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етапу. Ці функції: замикання (підсумок), зв’язка-перехід та передбачення. На 

думку дослідниці, художній напрям наприкінці свого існування вичерпує свої 

змістовно-стильові елементи. Це змушує митців шукати виразові прийоми в 

попередніх епохах та використовувати їх у своїх творах. Це призводить до певної 

нестабільності та еклектичності композиції, адже об’єднуються (синтезуються) 

різностильові компоненти. Водночас виникають нові художні засоби та прийоми, 

які згодом починають використовувати творці наступної епохи (так реалізується 

функція передбачення) [3, 55-70]. 

Зазначимо, що іноді останні роки життя композитора збігаються з пізнім 

періодом розвитку художнього напряму. В таких особливих випадках зміна 

характеру творчості композитора може відбуватися досить різко. Так, 

Н. Савицька у монографії, присвяченій психовіковим проєкціям життєтворчості 

європейських композиторів ХІХ – початку ХХ століття, зазначає: «Незалежність 

від власних і історично зумовлених стильових норм надає поетиці більшості 

пізніх опусів геніїв несподіваної, епатуючої новизни» (курсив наш. – І.П.) [4, 224]. 

Одним із композиторів, творчість якого на пізньому етапі розвитку зазнала 

радикальних змін, був Ференц Ліст. Без перебільшення – це грандіозна фігура в 

історії музичного мистецтва ХІХ століття. Упродовж довгої та насиченої творчої 

діяльності він у різні способи впливав на музичне життя Європи: як геніальний 

виконавець, популяризатор новітньої музики, літератор, дослідник та насамперед 

– як композитор. Ф. Ліст був одним із перших, хто відчув кризу художньо-

виразового потенціалу своєї епохи та передбачив майбутні шляхи розвитку 

музики. 

Цікаво, що на початку творчої діяльності Ф. Ліста сучасники дивилися на 

його композиторську діяльність зверхньо. Можливо, це було пов’язане з 

блискучою славою Ліста у сфері виконавства. У своєму музичному журналі 

Р. Шуман писав: «Для більш тривалої роботи над композицією він, мабуть, не 

знайшов спокою, а також, напевно, гідного вчителя. Тим наполегливіше він 

працював як віртуоз, віддаючи перевагу, як і всі живі натури, швидкому, 
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переконливому красномовству звуків, ніж сухій роботі на папері» [7, 169]. Не 

дивлячись на критичне ставлення сучасників, Ф. Ліст продовжував наполегливо 

працювати, досягаючи нових вершин композиторської майстерності. В 1836 році 

після приватних концертів композитора в Парижі Г. Берліоз написав статтю до 

музичного журналу з цього приводу, у якій дав блискучу характеристику Ліста як 

композитора та музиканта: «Ліст минулих років, котрого ми всі знали, залишився 

далеко позаду за Лістом теперішнього часу. Цей теперішній Ліст з незвичайною 

швидкістю піднявся на таку висоту, що тим, хто не чув його тепер, можна сміливо 

сказати: ви не знаєте Ліста!» [2, 130]. Такий постійний розвиток композиційного 

стилю Ф. Ліста продовжувався аж до останніх років життя композитора. 

Із 1860-го по 1883-й роки Ф. Ліст створює близько ста робіт для фортепіано 

соло, багато композицій для різних вокальних ансамблів та декілька оркестрових 

творів. У них він дещо відходить від звичного звучання музики його часу. В таких 

зразках пізнього періоду творчості, як «Les Jeux d'Eaux à la Villa d'Este» 

(«Фонтани вілли д’Есте») з третьої частини «Années de Pèlerinage» («Років 

мандрів»), «Bagatelle sans tonalité» («Багатель без тональності»), другий та третій 

«Мефісто-вальси», хоровий цикл «Via crucis» та ще в багатьох інших Ф. Ліст 

знаходить нові гармонічні та фактурні рішення, які згодом можна буде побачити у 

композиторів ХХ століття. Серед них особливу увагу привертає композиція 

«Nuages gris» («Сірі хмари»), що була написана 24 серпня 1881 року. 

«Сірі хмари», поряд із такими п’єсами як «Unstern!» («Нещастя») та 

«Багатель без тональності», є одним із найбільш експериментальних творів 

композитора
1
. Ця п’єса належить до композицій Ліста, у яких вагоме місце 

посідає тема природи, але вона яскраво виділяється в порівнянні з п’єсами з циклу 

«Роки мандрів». Так, у ній більше немає тієї сили та нестримної енергії шторму 

юних років, як-от у п’єсі «Orage» («Шторм»), або ідилічного спокою та 

                                                           

1
 Відомо, що за життя композитора п’єса не була надрукована та довгий час залишалася невідомою для світу. Її 

публікація відбулася лише в 1927 році, більш ніж через 30 років після написання. 
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споглядання водних ігор, що можна спостерігати в п’єсах «Au lac de Wallenstadt» 

(«На Валленштадтському озері») та «Au bord d'une source» («Біля джерела»)
2
.  

Натомість музика «Сірих хмар» викликає стан спустошення, меланхолії та 

повної невизначеності. Як зазначає американський музикознавець Томас Лі, 

похмуре небо в цьому творі постає своєрідною метафорою, яка виражає 

апатичний, смутний та задушливий стан людської свідомості [9, 108]. Імовірно, 

така похмура образність п’єси є проєкцією настроїв та переживань композитора, у 

яких він перебував у той час. На зв’язок образного змісту «Сірих хмар» та фактів 

біографії композитора вказував британський музикознавець Алан Вокер. Так, 2 

липня 1881 року Ф. Ліст упав зі сходів готелю у Ваймарі, через що був 

позбавлений можливості самостійно пересуватися протягом восьми тижнів. Ця 

подія завдала невиправної шкоди здоров’ю композитора, у результаті чого він 

більше не міг підтримувати такий активний спосіб життя, як раніше
3
. Також у цей 

час Ліст починає втрачати зір через катаракту, страждає від безсоння та набряку 

ніг. Усі ці негаразди в житті композитора відбилися на його психічному стані: він 

часто почувався самотнім, перебував в стані відчаю та переймався думками про 

смерть [10, 441]. Ураховуючи всі ці факти біографії, можна збагнути джерела 

характеру твору. 

Звичайно, така яскрава відмінність «Сірих хмар» від попередніх робіт Ліста 

полягає не тільки в змістовно-образному плані, а й у музичних засобах, що 

використав композитор. Серед них виділимо підкреслену тональну нестійкість із 

початку до кінця твору. Так, п’єса розпочинається невеликою одноголосною 

фразою (у два такти), яка складається з ходу звуками чистої та збільшеної кварти 

d-g-cis із подальшим рухом звуками соль-мінорного тризвуку. Підвищений cis 

можна трактувати як використання циганського ладу – його мінорного варіанту
4
. 

                                                           

2
 Ці три п’єси належать до «Першого року: Швейцарія». 

3
 Варто зазначити що перед написанням цієї п’єси Ф. Ліст з 1870-их років активно подорожував між такими 

містами як Ваймар, Рим та Будапешт. За рік Ліст долав понад  6400 кілометрів, що є вражаючою цифрою зважаючи 

на його вік та подорожі залізницею тих часів. 
4
 Циганський лад займає важливе місце в творчості Ф. Ліста, особливо в його угорських рапсодіях. 
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Зазначимо, що рух звуками соль-мінорного тризвуку мав би справити враження 

стабілізації та слугувати слухачеві тональною опорою. Утім, подальше 

повторення цієї фрази із додаванням тихого октавного тремоло у нижньому голосі 

на ноті b не створює бажаної стійкості, а лише зароджує у слухача відчуття 

невизначеності та моторошного очікування (Приклад 1). 

 

Приклад 1. Ф  Ліст «Сірі хмари», тт. 1-10 

Окрім використання гармонічних засобів, Ф. Ліст підсилює відчуття 

нестійкості також особливою метроритмічною організацією – композитор уникає 

сильної частки такту, розпочинаючи музичне розгортання зі слабкої (другої) 

частки та заліговуючи четверту та першу долю на межі першого та другого тактів. 

Отже, із самого початку ладогармонічними та метроритмічними засобами Ф. Ліст 

визначає ключову драматургічну ідею твору, яка полягає у боротьбі консонансу з 

дисонансом, стійкості з нестійкістю, порядку з хаосом. 

У подальшому розвитку «Сірих хмар» Ф. Ліст продовжує активно 

використовувати циганський лад, дисонантні збільшені акорди, хроматичні 

коливання та паралельний рух акордів та октав малими секундами. Композитор 

комбінує всі ці елементи та поступово рухається у бік все більшої тональної 

невизначеності. Свою повну реалізацію ця ідея отримує в завершальних тактах 

твору (тт. 46-48). За допомогою двох дисонантних акордів без розв’язання в стійкі 

ступені композитор нівелює будь-які міжступеневі тяжіння, що можна трактувати 

як остаточну перемогу дисонансу над консонансом (Приклад 2).  
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Приклад 2. Ф. Ліст «Сірі хмари», тт. 46-48 

Водночас у такому композиційному рішенні вбачається зародження ідеї 

емансипації дисонансу, яку через тридцять років теоретично обґрунтує Арнольд 

Шенберг у відомій роботі «Harmonielehre» («Вчення про гармонію», 1911). 

Зазначимо, що на близькість «Сірих хмар» до гармонічних пошуків композиторів-

експресіоністів вказував, зокрема, Леонард Ратнер: «Неспокійні, нерозв’язані 

дисонанси ізольованих фігурацій «Сірих хмар», відчуття відчуженості, – вони 

мають чітке споріднення з експресіонізмом віденських композиторів Малера та 

Шенберга» [11, 169]. 

Серед інших особливостей «Сірих хмар» у порівнянні з попередніми 

творами Ф. Ліста також виділимо невелику тривалість (дві сторінки нотного 

тексту), динамічну незмінність (звучність не виходить за межі mp) та, 

найголовніше – фактурну аскетичність. Вона простежується у відсутності 

орнаментики та віртуозних пасажів, які були характерні для творів ранньої та 

зрілої творчості композитора. Натомість Ф. Ліст починає використовувати 

монодичні
5
 або октавні (внаслідок дублювання в нижньому голосі) виклади 

(див. Приклад 3). Завдяки графічній фактурі та прозорому звучанню «Сірих хмар» 

будь-які зміни дуже помітні. Так, поява в п’ятому такті коливального октавного 

тремоло на ноті b змінює меланхолійний емоційний стан початкової монодичної 

фрази, неначе наганяючи на неї страхітливого мороку (див. Приклад 1). 

                                                           

5
 Загалом вживання монодії стає досить характерним для пізньої творчості Ф. Ліста. Її можна зустріти в таких 

творах як: «La lugubre gondola» (1882), «Unstern» (1881) «Bagatelle sans tonalité» (1885), та ще в багатьох  інших. 
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Приклад 3. Ф. Ліст «Сірі хмари», тт. 21-22 

Цікаво, що початковий мотив (сполучення кварти та тритону) лістівської 

п’єси знайде свій подальший розвиток у творчості композиторів ХХ століття, але 

отримає дещо інший художній контекст, а відтак новий смисловий відтінок. Так, 

цей мотив має ключове значення в інтонаційному складі сонати опус № 1 

Альбана Берга (див. Приклад 4). З’являється він на початку твору, так само 

починаючи рух зі слабкої частки та злігуванням сильної частки в наступному 

такті. Утім ритмічний малюнок інший – маємо пунктир, що надає мотиву 

характер ламкості, як пише про це І. Степанова [6, 67]. Підкреслимо, що як і в 

«Сірих хмарах» Ф. Ліста, цей мотив є складовою ідеї невизначеності, яка є 

важливою для драматургії твору А. Берга
6
. 

 

Приклад 4. А. Берг, соната ор.1, тт. 1-3 

Схожим мотивом, але в іншому смисловому значенні завершує свою 

Четверту симфонію Дмитро Шостакович (див. Приклад 5). Замість 

лістівсько-бергівської загадковості та ламкості з’являються маршовість, інтонації 

наступу та лиховісна закличність, які Д. Шостакович підкреслює пунктирним 

ритмом та розміщуванням останнього звуку на сильну частку. 

                                                           

6
 Постійне перебування в стані тонального пошуку та мінімальна кількість розв’язання нестійких у стійкі ступені є 

також спільною рисою сонати Берга і «Сірих хмар» Ліста. Виключенням є лише завершення сонати, де все ж таки 

відбувається закріплення в тональності сі мінор, на відміну від п’єси Ліста (див. нижче).  
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Приклад 5. Д. Шостакович, симфонія №4 op.43, тт. 14-15 

Звичайно, досить складно остаточно стверджувати, чи був цей мотив 

«підслуханий» А. Бергом у Ф. Ліста, а Д. Шостаковичем у А. Берга. Утім на 

прикладі цього коротенького тризвучного мотиву, як зазначає І. Степанова, яка 

також вказала на цю музичну паралель між композиторами, можна вгледіти 

парадоксальний зразок «відображення вікової історії європейської музики» 

[6, 68]. 

Відголос схожого тематичного та фактурного розвитку «Сірих хмар» 

знаходимо в творчості одного з представників музичного імпресіонізму 

К. Дебюссі. Зазначимо, що музикознавці часто висловлювали припущення щодо 

великої ролі Ф. Ліста у розвитку музичного імпресіонізму. Серед таких вчених 

можна назвати В. Денкерта, котрий вважав Ф. Ліста та Р. Вагнера батьками 

імпресіонізму [8, 341]. Або, як стверджує сучасний російський композитор 

С. Слонімський, багато творів таких композиторів, як Дебюссі, Равель та 

Мессіан – «це переможні результати глибоко індивідуального перетворення 

геніальними композиторами ХХ століття лістівських одкровень» [5, 11]. 

Одне з таких перетворень «лістівських одкровень» можна побачити у 

К. Дебюссі в його прелюдії «Des pas sur la neige» 1910 («Кроки на снігу»). 

Французький композитор, так само, як Ф. Ліст, прагне не зобразити музичними 

засобами природній пейзаж, а радше виразити емоційний стан суму, самотності та 

спустошення. Окрім цього, К. Дебюссі схожим чином експонує ці стани 
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концентровано у початковому короткому мотиві, який далі буде пронизувати всю 

п’єсу
7
. 

У підсумку можна стверджувати, що п’єса «Сірі хмари» – характерний твір 

періоду пізнього романтизму. У ній проявляються основні функції, властиві для 

композиторів цього періоду, передусім функція передбачення. Композитор 

використовує форму програмної мініатюри та звертається до теми природи, яка є 

відображенням емоційного стану людини (що є характерним для епохи 

романтизму), але задля досягнення художньої мети митець використовує нові 

музині засоби та виходить за рамки музичної мови свого часу. Серед знахідок – 

тональна невизначеність, використання дисонантних акордів без розв’язання (ідея 

емансипованого дисонансу), мелодія, що втратила статус головного засобу 

музичної виразності, та актуалізація виразних якостей гармонії та фактури. Ці 

відкриття спостерігаємо далі у творчості композиторів-імпресіоністів 

(К. Дебюссі) та більшою мірою – у композиторів, що належали до Нової 

віденської школи та представляли напрям музичного експресіонізму (А. Шенберг, 

А. Берг). 

Попри те, що «Сірі хмари» написані понад сто тридцять років тому, 

новочасність та незвичність звучання цієї п’єси й досі вражають митців ХХ-ХХІ 

століть. Так, німецько-аргентинський композитор Мауріціо Кагель взяв за основу 

п’єсу Ф. Ліста для свого твору «Unguis Incarnatus est» (1972). «Сірі хмари» також є 

частиною саундтреку останнього фільму Стенлі Кубрика «Із широко 

заплющеними очима», де цей твір природно поєднується з другою п’єсою циклу 

«Musica Ricercata» композитора-авангардиста Дьордя Лігеті. Без перебільшення 

можна сказати, що цією п’єсою Ф. Ліст максимально наблизився до ідеї «музики 

майбутнього», якої прагнув досягнути протягом свого творчого життя. 

 

                                                           

7
 Про те, що К. Дебюссі найімовірніше знав цю п’єсу Ф. Ліста, пише англійський композитор Крістофер Палмер. 

Він припускає, що К. Дебюссі під час роботи над власними «Nuages» («Хмари») тримав у себе в голові лістівські 

«Сірі хмари» [12, 58]. 
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Покотило Илья. В предвкушении ХХ века: «Серые облака» Ференца Листа. Научный 

руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. доцента Виталий Владимирович 

Вышинский. Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского. В 

статье рассматривается пьеса Ференца Листа «Серые облака» в контексте эстетики 

позднего романтизма в музыке и в творчестве самого композитора. На базе выполненного 

анализа образной и музыкальной составляющей произведения демонстрируется родство 

«Серых облаков» с произведениями композиторов ХХ столетия. 

Ключевые слова: Ференц Лист, «Серые облака», поздний романтизм, предвидение. 

 

Pokotylo Illia. Anticipating the twentieth century: «Nuages gris» by Franz Liszt. Research 

advisor – Candidate of Art Critisism, Associate Professor Vitaly Vyshynsky. Petro Tchaikovsky 

National Music Academy of Ukraine. The article examines the piece «Nuages gris» by Franz Liszt in 

the context of late romanticism in music and in the oeuvre of composer himself. On the basis of the 

performed analysis of the figurative and musical component of the work, the relation of «Nuages gris» 

to the works of composers of the twentieth century is demonstrated. 

Keуwords: Franz Liszt, «Nuages gris», late romanticism, foresight. 


