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Стаття присвячена огляду жанру кантати ретроспективі  та в 

творчості композиторів одеської школи на прикладі кантати Андрія Чорного «В 

самотності». Виконаний аналіз форми та засобів виразності, що впливають на 

образну драматургію твору. 
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На сьогоднішній день є багато видів мистецтва. Які ми звикли поділяти на 

дві великі групи – часові та просторові. До просторових належать: скульптура, 

архітектура, образотворче мистецтво, до часових: поезія, кінематограф та музика. 

Стаття присвячена розгляду художньо-композиційних параметрів кантатного 

жанру, який виникає від синтезу слова та музики. Кантата як жанр зародилася та 

сформувалася ще наприкінці XVI – початку XVII столітті в Італії під впливом 

постренесансної культури. До середини XVII століття так називали вокальні 

сольні твори наскрізної форми розвитку тематичного матеріалу, що містили 

речитативні й аріозні побудови. За призначенням кантати поділяють на духовні та 

світські, за змістом і характером – на ліричні, драматичні, розповідні, урочисто-

піднесені, славильні, скорботно-елегійні тощо. Для Кантати майже обов’язковим є 

елемент славлення, віншування (переважно на початку та у фіналі, а також по всій 

формі). До жанру кантати в своїй творчості зверталося багато видатних 

композиторів зі світовим ім’ям – Бах, Бетховен, Хіндеміт, Орфф, Танєєв, 

Рахманінов, Прокоф’єв, Шостакович, Лятошинський. 

Зародження і розвиток української кантати відбувалися в річищі взаємодії 

багатьох жанрів (партесний концерт, панегіричний кант, західно-європейська 
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вокально-симфонічна форма). Значний інтерес становлять світські кантати 

К. Д. Бортнянського (переважно на тексти Г. Державіна). Активний розвиток 

кантати в Україні розпочався у 2-й пол. XIX століття, коли жанрового статусу 

набували основні її різновиди: кантата-поема («Слухай!» П. Сокальського, «Б’ють 

пороги» М. Лисенка) і славильна кантата, що у творчості М. Лисенка пов’язана із 

філософським змістом («Радуйся, ниво неполитая»). У Галичині кантата 

сформувалася у XIX – на початку XX столяття («Хустина» Г. Топольницького, 

«Дніпро реве», «Лічу в неволі» Д. Січинського). Однак, чимало хорових 

композицій славильного характеру, названі авторами «Кантатою», не виходили за 

межі розгорнутих хорів (А. Вахнянин, В. Матюк, Й. Кишакевич).  

На початку ХХ століття до визначних ювілеїв кантати писав К. Стеценко – 

«Слава Лисенку», «Шевченкові». Могутнім стимулом розвитку української 

кантати стали етно-стильові особливості вокально-інструментальні думи, а також 

гостросоціальна поезія Т. Шевченка, пов’язала та визначила естетичні і 

драматургічні засади багатьох творів. Приміром кантата-симфонія «Кавказ» 

С. Людкевича, де композитор уперше продемонстрував можливості синтезу 

вокально-хорових і симфонічних засобів. У 1-й половині ХХ століття суспільний 

резонанс мала «Хустина» Л. Ревуцького, де сюжетно-дійові моменти віршів Т. 

Шевченка сприяли наближенню драматургії твору до оперної. Натомість у 

кантатах-поемах С. Людкевича «Заповіт» (сл. Т. Шевченка), «Наймит», 

«Конкістадори» (обидві – сл. І. Франка) переважають засади симфонізму. 

Українські композитори створили понад 200 творів кантатного жанру, серед яких 

– кантата-поема, -здравиця, -пісня, -плакат, -дійство, -балада, -новела, -концерт. 

Нині створюються нові модифікації жанру. Композиторське визначення жанрової 

приналежності творів можуть мати  суб’єктивний характер, однак виявляють 

внутрішню закономірність у розвитку жанру, його прагнення до оновлення у 

сфері жанрової та видової взаємодії. У творчості композиторів радянського 

періоду саме ці ознаки нещадно експлуатувалися панівною ідеологією для 

пафосного утвердження переваг соціалістичного суспільства, кон’юнктурного 
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прославлення партійних лідерів, що призвело до штампів,  декларативності, 

спрощеності засобів, що нівелювало художню вартісність творів [2]. 

Проте на теперішній час попри все знецінення жанру кантати як 

художнього вираження почуттів, настроїв та емоцій композитора, що були так 

притаманні в період радянського союзу кантата набуває нового значення в 

творчості композиторів. Метою статті є розкриття значимості жанру на момент 

сьогодення, а саме в творчості композиторів одеської школи на прикладі кантати 

Андрія Чорного «В самотності». 

Взагалі явище «школи» є унікальним, і якщо йому дати визначення, то 

звучатиме це приблизно так: Школа – це явище соціокультурне, яке виникає 

шляхом, розвитку певною групою митців тих чи інших стильових або жанрових 

особливостей, або ті митці, що навчалися в одному місці. Щодо композиторів 

саме одеської школи то корифеями стали учні М. Римського-Корсакова,  

В. Золотарьов, Є. Лалевич, В. Малішевський  та його учень В. Феміліді. 

Проте не можна не відмітити таких композиторів як О. Когана, 

О. Красотова та К. Цепколенко, Ю. Гомельську саме на композиторських засадах 

цих майстрів і ґрунтується нова Одеська школа композиції, а саме розвиток та 

становлення модернізму як естетико-стильового напрямку. Найбільш повно даний 

стиль проявився в творчості професора ОНМА імені А. В. Нежданової Кармелли 

Семенівни Цепколенко, що прививає своїм студентам навички композиції в 

розширено-модальній системі, а також вчить застосовувати на практиці 

різноманітні сучасні техніки для створення своєрідного синтезу. До жанру 

кантати в своїй творчості композитори одеської школи зверталися неодноразово, і 

кожна з них унікальна по-своєму. 

Розглянем кантату ,,В самотності,, композитора Андрія Чорного, який на 

сьогоднішній день відомий в Одесі як диригент та викладач музичного коледжу 

ім. Данькевича, як приклад нової кантати в творчості композиторів одеської 

школи.  
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Унікальність кантати полягає в її  самобутності, адже це перша кантата 

написана для унікального складу виконавців, а саме: валторни, труби, органу, 

народного оркестру, вокалістки та читця.  

Структуру твору можна окреслити наступним чином: пролог, 6 частин та 

епілог. 

Вже з перших тактів твір приваблює своєю широтою та монументальністю.  

Розпочинається кантата прологом. 

Пролог можна порівняти з внутрішнім криком ліричного героя, що 

намагається вирватися на волю, тема прологу набирає небаченого розвитку та на 

вершині своєї кульмінації ніби обривається і з’являється новий тематичний 

матеріал на витриманій педалі в контроктаві в партії органу та тремолююче соло 

домри яке схоже на повільні, розмірені невпевнені кроки, вони звучать один від 

одного на великій відстані, що створює відчуття безмежного всесвіту за рахунок 

охоплення широти діапазону оркестру, а також відчуття абсолютної жаху та 

пустоти одночасно. Після прологу слідує основна частина твору, яку можна 

поділити на 6 частин, три з яких виконує солістка. В уста солістки композитор 

вкладає основний зміст кантати. Четверта частина повністю написана для 

оркестру народних інструментів. Слід зауважити, що лише четверта частина 

написана в мажорі, але завдяки терпким гармоніям набуває трагедійного змісту. 

П’ята частина це частина головною дійовою особою є тема, що звучить в 

партії ручних гуслів, а саме низхідна мелодична лінія, я би назвала це власне 

образом самотності, адже кожна нота звучить підкреслено окремо за рахунок 

великої кількості пауз в темі. Особливий кришталевий  тембр інструменту є 

основою характеристикою ліричного героя, пролог, а також стає образом 

приреченості. Цей висновок витікає з наступного, а саме, що тема звучить на фоні 

того ж педального звуку, що звучала наприкінці прологу в партії органу. На мій 

погляд доцільно назвати її темою «долі» адже вона неодноразово звучить 

протягом усього твору.  
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Шоста частина – виконана читцем. В поетичному змісті автор тексту 

звертає увагу на те, що коли людина зустрічається з Самотністю, то воно звертає 

увагу в глибину душі людини, в якій живе два птахи птаха серця – Срібний голуб, 

що є символом безкорисності, чистоти та милосердя, якій ще автор дає ім’я Ніхто, 

та друга птаха розуму та страху – Хижий орел, що клює птаху серця за кожен 

порив. Автор називає птаху розуму, ще гордівливим ім’ям – Я. Також в тексті 

йдеться про одвічну боротьбу Я та Ніхто, і хто переможе в цій боротьбі повинна 

обрати кожна людина сама для себе. Але нас попереджають про те, що хто обере 

птаху розуму Я, обирає мертвий дім, а хто обере птаху серця Ніхто здобуде світ 

безмежної любові. Оркестр виконує роль медитативного фону, що допомагає 

емоційно поєднатися з твором. 

Завершується кантата епілогом. Епілог являє собою грандіозний фінал з 

якого ми розуміємо, що головний герой обирає птаху серця Ніхто. 

Твір вражає своєю унікальністю та душевністю. Композитор постійно 

тримає увагу слухачів та постійне емоційне напруження.   

Особливе місце в кантаті займає театралізація, адже читець з’являється не 

на сцені, а виходить з-поміж людей в залі і саме читець виконує тему на гуслях з 

п’ятої частини, повільно прямуючи на сцену.  

Головним героєм кантати є людина – борець, людина яка веде боротьбу не 

лише з зовнішнім світом, долею, але і щодня з самим собою, зі своїм Я та своїм 

Ніхто. В результаті цієї боротьби перемагає Ніхто, адже любов є найвеличнішим 

та наймогутнішим почуттям і в першу чергу любов до життя та до людей.  

Особливою рисою стилю композитора є «обривання» тематичного 

матеріалу на кульмінації розвитку. Саме цей прийом композитор використовує 

неодноразово, що додає кантаті ще більшого емоційного напруження, а також  

симфонізація народного оркестру, це переосмислення можливостей  даного типу 

оркестру. 

Якщо звернути увагу на образний зміст кантати, то можна одразу провести 

асоціативну паралель з 4 та 6 симфоніями П. Чайковського, 5-тою симфонією 
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Л. ван Бетховна та 5-тою симфонією Д. Шостаковича, а саме протистояння 

ліричного героя жорстокому світу, що не здатний зрозуміти його, та протистояння 

самому собі, своїм поглядам на життя та навколишній світ. 

Основна ідея твору полягає в тому, що для того аби почати жити по-новому 

необхідно подивитися на світ та речі навколо себе новими очима, людина – це 

творець власної долі. 

«Судьба победит нас, если мы сами не одержим победу над ней» – так 

казав   Сенека (молодший) Римський філософ-стоїк, поет та державний діяч. -4 – 

65 рр. н.е. [6] 

Отож, можна зробити висновок, що кантата як жанр не зупинила свого 

формотворчого розвитку, а кантата «В самотності» А. Чорного є прикладом 

унікального твору, що ще чекає свого детального та глибинного музикознавчого 

аналізу. Автор статті не втрачає своїх сподівань стосовно збільшення аудиторії 

поціновувачів кантати «В самотності» та творчості одеського композитора Андрія 

Чорного.  
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Delnetska Sabina. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music. Academic 

advisor – professor, doctor of Art Criticism, Head of the Department of music history and 

ethnography S. V. Osadcha. The genre of cantata revealed in the works of Odessa’s Composition 

school (on the example of A. Chornyi’s cantata «In solitude» («V samotnosti»).  

The article concentrates on an overview of the genre of cantata in retrospect and in the works 

of Odessa’s composition school on the example of A. Chornyi’s cantata «In solitude» («V 

samotnosti»). The analysis of musical form and ways of musical expression has been done in means of 

revealing the features of images’ dramaturgy. 

Keywords: cantata, works of Odessa’s composition school, Andiy Chornyi, Andriy Chornyi’s 

cantata «In solitude» («V samotnosti»). 
 

 


