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“ПРИВІТ М. К., ТРЬОХСУЧАСНА СОНАРНА N’ОРМА” 

ДЛЯ ФОРТЕПІАНО ВОЛОДИМИРА РУНЧАКА В АСПЕКТІ 

ЖАНРОВОЇ СПЕЦИФІКИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРУ 

 
Стаття присвячена розгляду жанру “інструментальний театр” на прикладі твору для 

фортепіано “Привіт М. К., трьохСУчасна сонаРна N’орма” В. Рунчака. Сформульоване 

особисте визначення дефініції “інструментальний театр”. Виявлені специфічні риси 

музичного тексту твору. Визначені особливості принципу гри в контексті жанру 

інструментального театру та його прояву на прикладі конкретного опусу. 
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Період ХХ століття в історії культури вирізняється незнаною раніше 

екстраординарністю та сміливістю вираження. В музичному мистецтві цей період 

характеризується формуванням естетичних концепцій, зорієнтованих на нові 

засоби відображення дійсності, що в свою чергу, сприяло появі нових 

синтетичних музичних жанрів. Найяскравішим прикладом одного із них є 

“інструментальний театр”. 

Виникнення та поширення даного жанру припадає на кінець 50-х років 

минулого століття. Його поширення зумовлене його синтетичною природою. В 

багатогранності складних технік музичного письма, які набули свого широкого 

розповсюдження з другої половини ХХ століття, слухацька аудиторія потребувала 

візуального пояснення композиторської концепції, розшифровки ідей і 

драматургії. Самі ж композитори, орієнтуючись на очікування публіки 

вражаючих видовищ, зумовлених стрімким технічним розвитком, більш точно 

могли донести до слухача “неформальну” музику безпосередньо за допомогою 

візуалізації виконавського процесу. 
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Питання “інструментального театру” з часу його виникнення цікавить 

багатьох вчених. Зокрема, проблематику інструментального театру, як 

самостійного жанру, вивчали: Д. Житомирський, С. Левковська, С. Пузько, 

В. Холопова та багато інших вчених. В роботах даних дослідників 

“інструментальний театр” трактується як самостійний специфічний жанр у 

творчості композиторів з часу його поширення в музичній сфері, починаючи з 

другої половини ХХ століття. Також варто зазначити, що термін 

“інструментальний театр” запропонував американський вчений Р. Костеланець 

[5]. А одним із родоначальників жанру інструментального театру вважається 

аргентинський і німецький композитор Мауріціо Кагель. Щодо нього маестро 

зазначав наступне: «Основна ідея полягає в тому, щоб звукове джерело 

знаходилось на рівні перетворень: обертання, підскоки, ковзання, стусани, 

гімнастичні вправи, проходження, махи, коротше кажучи, дозволено все, що 

впливає на звук у динамічній або ритмічній площинах, і те, що тягне за собою 

утворення нових звуків» [7, с. 96]. Серед вище перерахованих дослідників даного 

жанру варто було б виділити зазначення С. Левковської, яка вважає 

“інструментальний театр” течією сучасного мистецтва та С. Пузько, котрий 

називає “інструментальний театр” новою формою візуалізації музичного 

виконавства. 

Особливість “інструментального театру” полягає в розбіжності звукового та 

візуального рядів, провокаційності та екстравагантності деяких дій виконавців. 

Все це запозичене з театру абсурду, що виник у Франції в середині ХХ століття. 

Філософія абсурду спрямована на руйнацію традиційних уявлень щодо розуму, 

логіки, порядку. Її завдання – активізувати людську свідомість на пошуки будь-

яких інших парадигм буття, нового мислення. Отже, спираючись на філософію 

театру абсурду та виходячи з запозичення його підґрунтя для інструментального 

театру, дамо особисте визначення: 

Інструментальний театр – ц е  с т в о р е н н я  п е в н о г о  

с ц е н і ч н о г о  д і й с т в а  з  з а с т о с у в а н н я м  м у з и ч н и х  
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і н с т р у м е н т і в ,  з о р і є н т о в а н е  н а  ц і л і с н е  с п р и й н я т т я  т в о р у  

т а  р о з к р и т т я  п е в н о г о  с м и с л о в о г о  п і д т е к с т у  з а к л а д е н о г о  

к о м п о з и т о р о м  в і д п о в і д н о  д о  й о г о  т в о р ч о г о  з а д у м у .  

Одним із головних завдань інструментального театру в сучасній музиці – є 

активізація уваги слухача та спрямування її на пізнання нового. Для досягнення 

цієї мети в інструментальному театрі значне місце посідає гра. Вона – необхідна 

частина соціального життя. Існує думка, що гра є формуючим елементом 

людської культури. Це підкреслював, наприклад, Й. Хейзінга: «гра існує до всякої 

культури, витає над нею» і будь-яка культура існує як гра, “розігрується”. Також 

філософ зазначав:
 
«ми можемо назвати гру з точки зору форми дещо вільною 

діяльністю, яка усвідомлюється як несправжня , не пов’язана з повсякденним 

життям, і тим не менш здатна повністю захопити гравця; яка не зумовлена 

ніякими матеріальним інтересами; котра протікає в особливому просторі і часі, 

впорядковано і в від відповідно до визначених правил» [2]. На ранніх стадіях 

цивілізації культура та гра тотожні. Однак, суспільство схиляється до серйозності, 

яка в умовах сьогодення набуває негативного заряду і полишає гру 

культуротворчих можливостей стаючи, таким чином, псевдогрою для якої 

характерні незрілість думки та абсурдність, що проявляється в житті сучасного 

суспільства. Саме тому інструментальний театр увібрав в себе ідею гри, аби 

повернути суспільству розуміння важливості початкового етапу (тобто “гри”) 

формування людської культури, як можливість переосмислити звичне по-новому. 

В сучасній українській музиці інструментальний театр відіграє досить важливу 

роль. Цей специфічний жанр знайшов своє вираження у творчості сучасних 

українських митців. Яскравим представником серед них є Володимир Рунчак. 

Поряд з іншими творчими задумами українського митця варто відзначити 

твір для фортепіано “Привіт М. К., трьохСУчасна сонаРна N’орма”, в якому 

композитор застосовує елементи жанру інструментального театру. У творі 

спостерігаються тенденції до переосмислення норм і канонів художнього бачення. 
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Незвичним і дещо незрозумілим для слухача постає ціла низка ініційованих 

автором ідей, починаючи з назви твору і, закінчуючи його музичним матеріалом. 

“Привіт М. К., трьохСУчасна сонаРна N’орма” був написаний В. Рунчаком 

у 2001 році в якості вітання епатажному колезі Мауріціо Кагелю. Творчий підхід і 

креативність у вираженні думки маестро-аргентинця справили неабияке враження 

на українського композитора. Крім того, Володимир Петрович розповів, що не за 

довго до написання свого музичного вітання, він у якості диригента виконав з 

ансамблем твори М. Кагеля на концерті, який пройшов у Києві. Колега-іноземець 

відгукнувся на цю подію щирими вітаннями, після чого композитор створив свій 

твір-присвяту. 

Назва “Привіт М. К., трьохСУчасна сонаРна N’орма” одразу спонукає 

задуматись. Що криється під словом “трьохСУчасна”, і чому всередині 

з’являються великі літери? Таке явище можна розглядати як частину того 

інструментального театру про який йдеться, адже цей жанр може розкриватися 

різноманітно: і в назві, і в фактурі, і в суті твору, і в поведінці виконавця на сцені. 

Отже, якщо зі слова вилучити великі літери, отримаємо слово “трьохчасна”, що 

цілком відповідає формі твору, а приєднавши великі літери до другого слова, 

отримаємо – “сучасна”. Таким чином, в одному слові, використовуючи ігрове 

начало, автор розкриває стилістичність та структурність твору. Що стосується 

слів “сонаРна N’орма”, то тут варто відзначити, що таке словосполучення 

говорить про наявність сонорики в творі. 

“Привіт М. К., трьохСУчасна сонаРна N’орма” В. Рунчака складається з 

трьох частин, які мають подвійну назву: формотворчу та художню. Так, перша 

частина називається “Лірична пісня «Післяобідній відпочинок комара»”. Це 

практично 99,9% твору. Друга частина – “Відкрита форма «Смерть їжачка»”. 

Третя частина – “Варіації «Повтор 2 ч. “на біс” декілька разів»”. 

П е р ш а  ч а с т и н а  написана досить непростою музичною мовою, а саме: 

 по-перше, маестро вільно “жонглює” складними розмірами буквально 

кожен такт: розмір 
48

/16 зазначено в першому такті твору, 
20

/16 – в другому, 
22

/16 – в 
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третьому, 
24

/16 – в четвертому, 
28

/16 – в п’ятому. Шостий такт подається в розмірі 

17
/16, сьомий такт – в 

12
/16. Далі відбувається чергування розмірів: 

21
/16, 

10
/16, 

23
/16, 

15
/16, 

72
/16 і т. д. В тт. 62-72 розмір – 

9
/4. З 104 т. по 125 т.– 

4
/4; 

 по-друге, композитор виписує позначки широкої динамічної градації в 

межах короткотривалих звукових відрізків, як це можна спостерігати, наприклад, 

в тт. 62-63, де від fff поступовий динамічний спад сягає до ppppp. Або, як у 112 т. 

від р до fff, а в 113 т. – fff → ppp → fff і т. д. 

 по-третє, автор застосовує дрібну техніку зокрема шістнадцяті, 

тридцятьдругі тривалості, а також кластерне звучання (елементи соноризму) (тт. 

40, 48-51, 86-87, 91, 93, 96-98) та гру долонями (тт. 44-51) і на блокованих 

клавішах (тт. 110-123). Тобто, на даних прикладах можна говорити про 

неординарність мислення композитора та своєрідність його підходу до написання 

нетрадиційної музики. 

Але майстерність полягає не лише в нотному записі, а й в тому, що за ним 

стоїть змістовність нотного тексту, спрямована на специфіку жанру 

інструментального театру, а саме театральної гри. І це розкривається з самого 

початку, коли “Лірична пісня” виявляється зовсім не ліричною і далеко не піснею. 

В партитурі композитор дає вказівку про обов’язковість наявності в 

концертних програмках повних назв частин, адже на цьому базується 

композиторський задум – слухач дивиться в програмку, читає назву твору / 

частини й відповідно до прочитаного налаштовується на певне звучання. Але 

відбувається абсолютно зворотне – людина не отримує очікуваного. На фоні 

такого психологічного повороту утворюється певний дисонанс, який, за словами 

композитора, дозволяє додатково тримати увагу слухача, гратись з ним в певну 

немузичну гру. 

Щодо такої специфічної композиторської техніки, як сонорика, то в даній 

частині твору, можна простежити як в 40 такті композитор вводить кластерні 

побудови. Вони звучать на фоні хроматичних басових ходів, завдяки чому, 

набувають ще більшої напруженості в звучанні:  
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Приклад 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустрічаючись далі, майже в кожній нотній стрічці, кластери проходять 

крізь всю частину твору досягаючи квінтесенції соноризму в 108 т.: 

Приклад 2 
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Глісандо, яке охоплює всю клавіатуру, створює відчуття обриву. Весь гул 

виконавець залишає триматись на педалі, яка створює шумовий пласт для 

наступного композиторського прийому – гри на блокованих клавішах. Це, до речі, 

ще один прояв театральності. Зрозуміло, що гра на блокованих клавішах не дає 

звучання (окрім неголосного стукоту пальців), проте візуально ми бачимо, як 

піаніст “працює” за інструментом. Такий прийом, в певній мірі, відповідає 

елементам гри, що, притаманно композиторським засобам висловлювання пана 

Володимира. 

У творі присутній ще один новаторський прийом композитора – це 

наявність пульту для глядачів. Він є досить важливим елементом у контексті 

цілісності. На пульті стоять аркуші, на яких зображені цифри 1, 2, 3, які 

допомагають орієнтуватись слухачам в частинах. 

Що стосується виконавського аспекту твору “Привіт М. К., трьохСУчасна 

сонаРна N’орма”, то перша частина досить непроста у всіх відношеннях, адже 

вимагає від піаніста віртуозного володіння сучасними та традиційними 

прийомами гри. Напроти, друга та третя частини під силу навіть тим, хто не надто 

блискуче володіє піаністичними навиками. Але без акторських здібностей тут не 

обійтись. Адже друга частина передбачає видобування звуку зі струни роялю: 

Приклад 3 
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Здавалося б, яку складність несе в собі цей прийом – встати й щипнути 

декілька разів струну? Так, не складно, якщо виконувати все по тексту. Але слід 

звернути увагу на підтекст, так би мовити, заглибитись в саму сутність 

написаного, адже композитор ставить за ціль дещо вище від формального 

виконання написаних рекомендацій. Завдання полягає в захопленні уваги слухача, 

розкритті його свідомості, а відбувається це на основі розбіжностей між 

очікуваннями та реальністю, що спостерігаємо після закінчення першої частини. 

Виконавець підходить до глядацького пульту, ставить аркуш з цифрою “2” і 

повертається до інструменту. Сідає за рояль і… тягне паузу. Глядач в цей час 

серйозно налаштований на “Смерть їжачка”, адже так називається д р у г а  

ч а с т и н а , і саме тут розкривається композиторський гумор – піаніст, 

ущипнувши найвищу струну, знову прямує до глядацького пульту, готуючись до 

третьої частини. 

На фоні розгортання таких подій, публіка відчуває себе в якійсь плутанині. 

Чекаєш одне, а отримуєш інше. І…, браво композитору, адже його задум 

здійснюється: слухач / глядач перебуває в нерозумінні, а той, в кого все чудово з 

почуттям гумору, сміючись, захоплено слідкує за продовженням дії на сцені. До 

речі, друга частина написана в відкритій формі, що являє собою одну із новацій 

сучасної музики. Характеризується відкрита форма тим, що музика не 

починається й не закінчується, в ній відсутнє кадансування, тобто, вона просто 

переривається. Теж саме відбувається з т р е т ь о ю  ч а с т и н о ю , адже відомо, 

що її назва – “Варіації “Повтор 2 ч. “на біс” декілька разів”. 

Таким чином, в творі“Привіт М. К., трьохСУчасна сонаРна N’орма” 

В. Рунчак використовує два змісти:  

1) музичний, де важливе місце відводиться саме віртуозності виконання, 

2) амузичний, пов’язаний з візуальними елементами (наявність пульту для 

публіки) та психологічною грою між композитором / виконавцем та слухачем. 
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Щодо даних двох змістів з інтерв’ю автора статті з композитором стало 

відомо, що: «Ці два компоненти: музичний та немузичний, створюють для 

слухача з однієї сторони певний некомфорт, а з іншої – комфорт, деяку свободу, 

бо перетворюють слухання твору в так званий розіграш». Також маестро додав, 

що важливим на сьогодні є вміння подавати новий зміст або кілька змістів у творі. 

Така специфіка поєднання серйозного й жартівливого задумана автором для 

викриття щоденності. Тому що і в житті буває так, що трагічне й комічне постійно 

чергується. 

Таким чином, інструментальний театр у творчості В. Рунчака є 

продовженням традицій М. Кагеля
1
. Переймаючи певні ідеї та поєднуючи їх зі 

своїми, український композитор отримує надзвичайно цікавий музичний симбіоз, 

яскраво відображений у творі “Привіт М. К., трьохСУчасна сонаРна N’орма”. 
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Кирилишена Марина. “Привет М. К., трьохСОвременная сонаРная N’орма” для 

фортепиано Владимира Рунчака в аспекте жанровой специфики инструментального 

театра. Научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Оксана 

Владимировна Сергеева. Одесская национальная музыкальная академия имени 

А. В. Неждановой. Статья посвящена рассмотрению жанра “инструментальный театр” на 

примере произведения для фортепиано “Привет М. К., трьохСУчасная сонаРная N’орма” 

В. Рунчака. Сформулировано личное определение дефиниции “инструментальный театр”. 

Выявлены специфические черты музыкального текста произведения. Определены особенности 

принципа игры в контексте жанра инструментального театра и его проявления на примере 

конкретного опуса. 

Ключевые слова: инструментальный театр, В. Рунчак, “Привет М. К., трьохСУчасная 

сонаРная N’орма”, принцип игры. 

 

Kyrylyshena Maryna. “Greetings M. K., threMOdern sonaR N’orma” for piano by Vladimir 

Runchak in the aspect of genre specificity of instrumental theater. The research supervisor – PhD 

of art studies, associate professor Oksana Serhiieva. The Odessa A. Nezhdanova National Music 

Academy. The article is devoted to the consideration of the genre “instrumental theater” on the 

example of the opus for piano “Greetings M. K., threMOdern sonaR N’orma” by V. Runchak. A 

personal definition of the definition of “instrumental theater” is formulated. The specific features of 

the musical text of the work are revealed. The peculiarities of the principle of play in the context of the 

genre of instrumental theater and its manifestation on the example of a specific opus are determined. 

Key words: instrumental theater, V. Runchak, “Greetings M. K., threMOdern sonaR N’orma”, 

principle of the game. 
 


