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Вступ 

Техніки композиції, що з’являються на вимогу часу, згодом закономірно стають 

частиною широкої композиторської практики. На перших етапах існуючи у чистому 

вигляді, розповсюджуючись, вони використовуються композиторами у поєднанні з 

власним стилем письма. Прикладом може слугувати дванадцятитонова техніка, крізь 

столітній розвиток якої вже простежується її еволюція. Серійна техніка стала 

яскравим проявом логіко-математичного підходу до композиції. 

Іншою тенденцією у музиці ХХ століття є увага до матеріалу – звука – що 

проявляється у виведенні на перший план тембру. Початкові підходи до створення 

музики цього напряму носили радше інтуїтивний характер та не мали твердого 

теоретичного підґрунтя, окрім співвідношень між звуками натурального звукоряду. 

Системний підхід став можливим лише з розвитком технологій дослідження звуку та 

зустрічі у композиторській практиці «науки про звук» з «творчістю над звуками» – 

акустики з музикою. Такою стала спектральна техніка, ідеї якої почали з’являється на 

початку 1970-х років у Німеччині (Feedback studio), Румунії (Гораціу Радулеску), 

Америці (Джеймс Тенні) та Франції (Group de l'Itineraire). 

Французька спектральна музика, що серед названих є найбільш відомою, як 

напрямок виникла серед музикантів паризького інструментального ансамблю Group de 

l'Itineraire, до якого входили композитори Мішель Левінас (нар. 1949), 

Юг Дюфур (нар. 1943), Роже Тесьєр (нар. 1939), Трістан Мюрай (нар. 1947) та 

Жерар Грізе (1946–1998). Два останні відомі як автори перших творів нового 

напрямку. 

Як зазначає Джуліан Андерсон у статті про спектральну музику в енциклопедії 

Гроува [7], термін «спектральна музика» вперше використовується у розвідці Юга 

Дюфура, оприлюдненій 1979 року. Назва підкреслює значення спектру звуку як 

головного докомпозиційного матеріалу. 

Під час виступу на курсах у Дармштадті 1978 року Жерар Грізе так пояснює 

специфіку спектральної музики: «Матеріал [спектральної музики] виводиться з 

природного становлення звуку, з макроструктури і не інакше. Тобто традиційний 
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матеріал (мелодичні мотиви, комплекс звуків або тривалостей) тут відсутній» [21, 

с. 8]. 

В інтерв’ю 1996 року Грізе виокремлює три «відправні точки спектралізму». 

Перші дві – це два рівні розуміння звукових явищ: 

- «фізичний», тобто науковий підхід до розуміння звукових явищ. Вивчаючи 

акустику, композитор отримує велику кількість композиційних інструментів. 

Для себе Грізе визначає цей рівень як головний. Основою для його наукового 

підходу до звукових явищ стали уроки електроакустики 1969 року в Жан-

Етьєна Марі та акустики у Еміля Лейпа в університеті Париж VI у 1974–

1975 роках; 

- «культурний» – стосується того, яка функція надається тому чи іншому 

звуковому явищу у музичному творі; 

- третя відправна точка – пошук засобів для вираження «розширеного часу та 

безперервності» [14]. 

З цього стає зрозуміло, що робота композиторів над спектральною музикою 

пов’язана з технологіями спектрального аналізу звуку та співпрацею з асистентами, 

що спеціалізуються на акустиці та електроакустиці. З досвідом композиторів у 

використанні технологій в процесі створення музики Грізе познайомився на курсах у 

Дармштадті (1972), де слухав лекції Дьордя Лігеті, Карлгайнца Штокгаузена та, 

менше, Яніса Ксенакіса. 

Теоретичне обгрунтування методів звуковисотної організації власних творів 

Грізе викладає у статті «Структурування тембрів в інструментальній музиці» [2]. 

Використані для позначення методів та прийомів композиції терміни можна поділити 

на дві групи: залучені з електроакустики (фільтрація, частотна модуляція, 

інтерполяція, реверберація) та авторські, що адаптують терміни з фізики до 

музикознавчих (інструментальний синтез, мікрофонія та макрофонія) або є похідними 

від вже існуючих у музикознавстві (звукова тінь – Klangschatten від Klangfarbe, що з 

німецької перекладається як «тембр»). 
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Методам організації часу у спектральній музиці присвячена стаття «Tempus ex 

machina» [13]. У ній Грізе розглядає музичний час як матеріал для роботи 

композитора: створює шкалу різних типів організації тривалостей та вводить нове 

поняття «ступеню передчутності». Часовий аспект не є предметом цієї статті, але 

заслуговує на увагу для повноти розуміння спектральної техніки. 

У подальшому розглядатимуться базові методи та прийоми звуковисотної 

організації у спектральній техніці на прикладі «Partiels» Жерара Грізе, що є метою 

презентованої статті. 

Спектральна техніка є доволі розповсюдженою темою наукових досліджень в 

Америці та у країнах Європи, про що свідчать ряд дисертацій [5; 15; 16] та окремих 

статей [8; 17; 21], конференції, присвячені спектральній музиці, а також тематичні 

випуски популярних англомовних часописів про сучасну музику [10; 11]. Російський 

музикознавець Данило Шутко у дисертації «Французька спектральна музика 1970-

1980-х років (Теоретичні основи музичної мови)» (2004) [5] розглядає спектральну 

музику в аспекті складу та ладової організації, спираючись на методи 

функціонального аналізу музичного тексту, показові для російської музикознавчої 

школи. 

У вітчизняному музикознавстві французька спектральна музика в аспекті теорії 

спектральної техніки під кутом зору авторської термінології ще не ставала предметом 

окремого розгляду. 

«Partiels» 

Третій твір у циклі «Les Espaces Acoustique» («Акустичні простори») для 16 або 

18 виконавців написаний Грізе 1975 року. «Partiels» складається з семи розділів. Ідея 

композиції сформульована у передмові самим автором: рух у кожному розділі від 

гармонічного спектру до інгармонічного, від періодичності часового розгортання до 

неперіодичності і навпаки [19]. 

«Partiels» – один з перших творів, у якому Грізе використав основні методи та 

прийоми композиції спектральної музики, про які піде мова далі. Вважаючи на 

початковий етап розвитку техніки, застосовані композитором принципи організації 
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виявлені у найбільш очевидному вигляді, навіть з певною дидактичною ясністю. Тому 

цей твір вдало підходить для аналізу та демонстрації деяких методів спектральної 

техніки, а також є одним з найпопулярніших у наукових розвідках. Цілісний аналіз 

«Partiels» пропонують, наприклад, О. Соколов [4, с. 554–561] та К. Аррелл [8]. 

Як вже було зазначено, спектр звуку є головним джерелом звукового змісту для 

творів спектральної музики, тому дозволимо собі зупинитися на ньому окремо. 

 

Спектр звуку 

Спектром називається розподілення сили або інтенсивності звуку між частотами 

його складових, часткових тонів. З віддаленістю від основного тону гучність обертонів 

знижується, але деякі обертони, резонуючи з інструментом, посилюються, утворюючи 

формантні зони. Висотне положення формант не залежить від висоти основного тону 

та надає звукові його якість – тембр. 

Частковий тон називається гармонікою, якщо його частота відноситься до 

частоти основного тону як натуральне число (наприклад, 2:1), в іншому випадку він 

називається інгармонікою. Залежно від складу, розрізняють гармонічні та інгармонічні 

спектри. Що більше у спектрі інгармонік, то невизначенішою для слуху є 

звуковисотність – висотне положення основного тону. Яскравим прикладом 

інгармонічного спектру є білий шум – присутність всіх частот в певному діапазоні з 

однаковою силою звучання. 

Оскільки звук існує у часі, то його розгортання має декілька етапів, що 

називаються перехідними процесами: атака, згасання, затримка та затухання 

(англ. ADSR – Attack, Decay, Sustain, Release). Спектр звуку може мати різний вигляд 

на різних етапах розгортання. Особливо у цьому плані вирізняється перехідний процес 

атаки, який часто має шумовий компонент, утворений від способу звуковидобування 

на інструменті (видування повітря, дотик до струни тощо) або від артикулювання 

приголосних у вокальній партії з текстом. 
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Інструментальний синтез 

Інструментальний синтез – базовий метод звуковисотної організації у 

спектральній музиці. Він часто є подібним до одного з видів електронного синтезу – 

адитивного – що утворює складний звук шляхом складання відповідного числа 

синусоїд у гармонічному відношенні їхніх частот. Різниця полягає у тому, що в 

запропонованому Грізе методі часткові тони виконуються музичними інструментами, 

тобто є складними звуками, а не чистими тонами синусоїд. Таким чином, 

інструментальний синтез не має на меті абсолютно повторити ефект від електронного 

синтезу звуку – за словами Грізе, він створює «проекцію у збільшеному, штучно 

створеному художньому просторі природної структури звуку» [2, с. 317]. 

Метод інструментального синтезу можна вважати таким, що визначає 

спектральну техніку та є спільним для творів різних композиторів. Орієнтація на 

акустичні моделі формує, на нашу думку, розуміння звуку в інструментальному 

синтезі, перш за все, за його фізичними характеристиками: частотою (висота, що 

приблизно передається мікрохроматичною нотацією) та інтенсивністю (гучність, що 

приблизно передається динамічними позначками). Характерно, що Трістан Мюрай, 

творчість якого дослідниця Вівьяна Москович відносить до іншої естетичної групи 

французької спектральної школи [17, c. 27], пропонує термін «частотна гармонія» [18, 

с. 8], що є близьким за значенням до інструментального синтезу. 

Тому варто зазначити, що, читаючи Грізе, помітні два основні фактурні види, що 

можливі для методу інструментального синтезу: такий, де звуки прагнуть до злиття в 

один тембр, та такий, де фактура розділяється на декілька планів, створюючи 

«глибину, об’ємність простору, у якому діють різні тембри» [2, с. 331]. Далі 

розглядається перший вид, а у розділі, присвяченому звуковій тіні, – другий. 

Вперше Грізе використовує інструментальний синтез в останніх тактах 

«Periodes», які є також вступом до «Partiels». У короткому вступі відтворюється спектр 

тромбона від Е на f. 
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Приклад 1. Вступ до «Partiels» 

 

Перший розділ продовжує вступ, відтворюючи спектр тромбона. Розділ 

складається з 11-ти секцій – 11 «проведень» тембру. На прикладі першого 

«проведення» ми бачимо як «гармонічний спектр від контрабасового та тромбонового 

E реалізується у звучанні 18 інструментів» [2, с. 317]: звукоряд гармонічного спектру; 

поступовий вступ гармонік займає два такти; розподіл інтенсивностей: гучність 

знижується з висотою гармонік, форманти виділені темброво (переважно дерев’яні 

духові та ударні з визначеною висотою звука) та динамічно (відсутність diminuendo). 
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Приклад 2. Перше «проведення» тембру 

 

Кожне «проведення» поступово вносить зміни, які викривлюють спектр до 

інгармонічного. На схемі першого розділу, що пропонує Грізе у статті, бачимо 

поступове переміщення зони формант у нижчий регістр з додаванням інгармонік: 

Приклад 3. Схема першого розділу [2, с. 318] 

 

Інші засоби для створення враження білого шуму найкраще ілюструє останнє 

«проведення» тембру: 

- зміна співвідношення перехідних процесів: подовження атаки, скорочення 

затухання. Розширення атаки звука, утвореного інструментальним синтезом, 

відбувається двома засобами: через виділення атаки в партіях інструментів, 
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що виконують роль часткових тонів (у струнних звуковидобування з більшим 

натиском на струну, у духових звуковидобування таким чином, щоб було 

чутно видування повітря) та через скорочення періоду вступу часткових 

тонів; 

- зміни в динамічному профілі: порушення рівномірного розподілу енергії між 

частковими тонами, натомість всі вони звучать з однаковою та нестабільною 

силою, імітуючи білий шум. 

Приклад 4. 11-те «проведення» тембру 
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Макрофонія/Мікрофонія 

Поняття макрофонії та мікрофонії Грізе формує, на нашу думку, за аналогією до 

двох з трьох рівнів матеріальної дійсності у фізичному розумінні Всесвіту: «макросвіт 

– звичайний світ, де живе і діє людина (планети, земні тіла, кристали, великі 

молекули); мікросвіт – матеріальні об’єкти, розміри яких не перевищують розмірів 

атомів, атомних ядер, елементарних частинок тощо» [3]. Тоді у «Всесвіті звуків» 

макрофонію розуміємо як звичайний світ, у якому звуки розрізняються, перш за все, за 

висотою (частота основного тону обертонового ряду), а спектр сприймається в 

цілісності як тембр звуку; а мікрофонію як найменші складові звуку – часткові тони.  

Побачити, чи радше почути, внутрішній зміст звуку стало можливим з 

технічним розвитком. Новий світ, що був прихований від музичної практики протягом 

багатьох століть, відкриває простір для аналізу та створення невідомих досі тембрів. 

На думку Грізе, «сприйняття цих нових акустичних полів, все ще недосліджених, 

освіжає наше слухання та визначає нові форми: нарешті стало можливим 

досліджувати внутрішню будову звуку, розтягуючи його тривалість, та подорожуючи 

з макрофонії у мікрофонію та назад» [2, с. 311]. 

Перехід від макрофонії до мікрофонії – один з частих прийомів у творах Грізе. 

Розглядаючи названий прийом на прикладі другого «проведення» тембру з першого 

розділу, звернімо увагу на наступне: 

1. Комбінація бас-кларнета на динаміці p(dim.) та контрабаса sfz, подібно до 

морфінгу в електронній музиці, поєднує властивості різних тембрів в єдиний, 

імітуючи тембр тромбона: прийом ASP (alto sull ponticello) у контрабасів 

посилює високі обертони, а бас-кларнет «підтримує» нижні обертони та стає 

супроводом для ритмо-пульсацій в партії контрабаса. На четвертому звуці 

вступає tutti, що відтворює спектр тільки що почутого тембру. 

2. Тривалість мікрофонії є в рази довшою за тривалість макрофонії, що є цілком 

логічним, оскільки збільшення в масштабі відбувається пропорційно. 

Приклад 5. Друге «проведення» тембру 
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Приклад 6. Сонограма пікових частот 

 

Переконливішим за партитуру для розуміння прийому макрофонія/мікрофонія є 

вигляд сонограми пікових частот. На ній по осі х – часова лінійна шкала, по осі y – 

частотна логарифмічна шкала, а інтенсивність частот впливає на яскравість кольору. 

Якщо партитура показує макрофонію як послідовність «нот-точок», тобто основних 

тонів спектру, то сонограма показує весь спектр цього звуку. Зображення мікрофонії у 

партитурі та сонограмі подібне, але сонограма ілюструє, як ті самі частоти з 

макрофонії стають яскравішими, тобто гучнішими, що для слухового сприйняття є 

аналогічним до візуального наближення. 
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Отже, складовими цього прийому є послідовність звука у низькому регістрі 

(соло або комбінації інструментів) та оркестрового tutti з використанням 

інструментального синтезу. Процес переходу від макрофонії до мікрофонії та назад 

відбувається шляхом чергування цих складових. 

 

Звукова тінь – «Klangschatten» 

Пояснюючи цей термін, композитор зазначає: «Подібно до того, як спектр звуку 

зазвичай називають простіше тембром (нім. Klangfarbe – забарвлення звуку), так 

сукупність комбінаційних тонів суми та різниці, що утворюються як в середині 

спектру окремого звуку, так і між декількома звуками, я пропоную визначати 

поняттям звукова тінь (нім. Klangschatten)» [2, с. 328]. 

Комбінаційні тони (результативні тони) – це суб’єктивні тони, що можливо 

почути, коли два звуки достатньої інтенсивності – початкові тони – звучать одночасно. 

Висоти комбінаційних тонів виявляються сумою або різницею частот основних тонів, 

а також їхніх обертонів. Звідси два види: комбінаційні тони суми та різниці. Існують 

також комбінаційні тони другого та вище порядку, що утворюються від взаємодії 

комбінаційного тону з початковим. Як пише Герман Гельмгольц, «оскільки в 

музичних звуках основний тон зазвичай значно перевищує силою верхні тони, то 

комбінаційні тони обох початкових тонів, а саме тони різниці, вражають вухо 

сильніше за інші» [1, с. 216]. 

Як було зазначено вище, у цій частині розглядатиметься другий тип фактурного 

виду з наявністю декількох планів. У другому розділі «Partiels» таких планів три: два 

тони (1), які генерують комбінаційний тон різниці (2) та часом супроводжуються 

гармоніками (3). Вони вступають у перерахованому порядку та утворюють одну 

«групу». Цікаво, що тривалість комбінаційних тонів відносно початкових відповідає 

опису Гельмгольца: «…комбінаційні тони виростають у значно більшому відношенні, 

ніж початкові тони, та швидше за них слабшають» [1, с. 216]. Кожна група має єдиний 

профіль гучнісної динаміки, на кульмінацію якої вступає наступна група. Важливим 

тут є самостійність, відокремленість цих груп, одночасність вступу основних тонів, 
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показ тільки комбінаційних тонів різниці першого порядку – такий виклад найбільш 

близький до відтворення акустичного явища. Детально аналізує другий розділ 

канадський композитор та учень Жерара Грізе Франсуа Розе у статті «Введення до 

висотної організації французької спектральної музики» [21, с. 20-29]. 

Приклад 7. Завершення другого розділу 

 

Описуючи прийом звукової тіні, Грізе згадує кільцевий модулятор, принцип 

роботи якого схожий з принципом утворення комбінаційних тонів. На вхід подаються 

два сигнали – сигнал-носій та модуляційний сигнал. Кожна складова модуляційного 

сигналу з кожною складовою сигналу-носія створюють пару тонів з частотами суми та 

різниці. З цих пар складається спектр вихідного сигналу. Простіше кажучи, сигнали 

перемножуються. Важливо, що на виході жоден з вхідних сигналів не присутній. 
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Ймовірно, що саме згадка Грізе та наведена схожість дає дослідникам привід 

говорити про третій розділ, як про відтворення принципу роботи кільцевого 

модулятора. Не змінюючи фактично підходу до аналізу, ми пропонуємо розглядати 

третій розділ як відтворення комбінаційних тонів всередині спектру, спираючись на 

слова самого Грізе у вищезгаданій цитаті. Відмінним від розповсюдженої позиції є те, 

що утворення комбінаційних тонів всередині спектру є неможливим, а отже 

композитор не копіює принцип роботи кільцевого модулятора, а творчо перетворює 

модель акустичного феномену. Інші аргументи на користь обраної позиції походять з 

наступного аналізу. 

Виклад матеріалу у третьому розділі залишається розділеним на декілька планів: 

початкові тони (A, B) та комбінаційні тони двох видів (A+B, A-B). Проте змінюється 

фактура: тепер вона складається не з чергування «груп», а з паралельних мелодичних 

ліній, звуки яких постійно вступають почергово, що передається на письмі 

пропорційною нотацією. Перший план фактури позначений для виконавців НГ та у 

всіх секціях, крім першої, виділяється темброво. 

Розділ складається з п’яти секцій. На початку «звукоряд» першого плану 

складають п’ять звуків: 9-та, 15-та, 17-та, 24-та та 32-га гармоніки спектру від Е1. 

Кількість їхніх комбінацій та повний склад звуків першої секції показані у Прикладі 8. 

Цікаво, що комбінаційні тони гармонік також виявляються гармоніками, що за 

невеликої кількості початкових тонів дозволяє повніше показати обраний спектр.  
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Приклад 8. Початок третього розділу 

 

Розвиток у третьому розділі рухається від гармонічного спектру до 

інгармонічного, тому «звукоряд» початкових тонів кожної наступної секції 

знижується регістрово та заповнюється інгармоніками. У п’ятій секції він вже має 

вигляд неповного дев’ятизвучного кластера в діапазоні d-g
1
. Численні комбінації 

початкових тонів створюють результативні тони суми у партіях перших та других 

скрипок, тони різниці першого порядку у партіях кларнетів та бас-кларнета. Вперше 

з’являється третій план – комбінаційні тони різниці другого порядку у партіях альта, 

віолончелі та контрабаса, що, зауважимо, неможливо при кільцевій модуляції. Тільки 

без комбінаційних тонів другого порядку виходить більше 50-ти звуків, тому на 

нотному стані Прикладу 9 виписані тільки початкові тони. Хоча ці звуки не 

проводяться одночасно, але навіть у мелодичному викладі досягається враження 

перебування всередині інгармонічного спектру. 
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Приклад 9. Початок п’ятої секції третього розділу 

 

 

Висновки 

Спектральна музика належить до одного з чільних напрямів розвитку музичного 

мистецтва ХХ століття, а саме – виведення на перший план тембру, як головного 

елемента. Першим у пошуках підходів створення такої музики був Едгар Варез, якого 

сам Жерар Грізе в інтерв’ю 1996 року називає «дідусем всіх нас», маючи на увазі 

авторів спектральної музики [14]. Значення спектралізму в розвитку інструментальної 

музики названого напряму, на нашу думку, полягає у знаходженні, завдяки науковому 

підходу до звукових явищ, композиційних інструментів, які, через відтворення їх у 

творах, стають складовими спектральної техніки. Авторська термінологія у статтях 

Грізе вказує на названі методи як на такі, що виявляються новими, а тому передають 

специфіку звуковисотної організації у ранній французькій спектральній музиці. 

За словами дослідника спектральної музики Джуліана Андерсона, після 

запрошення Грізе та Мюрая (1980) та ансамблю l'Itineraire (1982) на Літню школу у 

Дармштадт, спектральна музика «досягла визнання та вплинула на велику кількість 

композиторів різною мірою» [6, с. 20]. Серед послідовників назвемо французьку 

«школу», яка продовжила пошуки Грізе та Мюрая, використовуючи технології 
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IRCAM: Філіп Юрель (1955), Марк-Андре Далбаві (1961), Жан-Люк Ерве (1960) та 

Джошуа Файнберг (1969). Серед значної кількості композиторів, на яких вплинула 

творчість Грізе та Мюрая: фінські композитори Кайя Сааріахо (1952) та Магнус 

Ліндберг (1958), англійський композитор Джонатан Харві (1939–2012), австрійський 

композитор Георг Фрідріх Хаас (1953) та ін. 

Враховуючи розповсюдженість у композиторській практиці та роль у розвитку 

одного з головних напрямів музики ХХ століття, теоретичне вивчення спектральної 

техніки є актуальним для сучасного вітчизняного музикознавства. Разом з тим, 

опанування понять з акустики та електроакустики відкриває широкий простір для 

теоретичного дослідження електронної музики, де увага до звукового матеріалу 

проявляється безпосередньо у його створенні. 
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