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У статті розглянуто ансамблевий твір Кармелли Цепколенко «Ліфт бажань» в контексті 

творчого методу композиторки – сценарної розробки. Інноваційність композиції проаналізовано в 

аспектах сюжетного типу тематизму, індивідуалізованої форми, сонорно-алеаторних виразових 

засобів. Зроблено висновок про безпосередній зв'язок назви твору і його драматургії, вплив сценарію 

на усі параметри музичній організації. 
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Novytska Tetiana. The innovative features of the means of expression and forms in Karmella 

Tsepkolenko's works (on the example of chamber composition «The Lift of Desires»). Scientific adviser – 

Doctor of Arts, Professor Siuta B. Tchaikovsky Ukrainian National Academy of Music. The article looks 

at Karmella Tsekolenko's chamber composition «The Lift of Desires» in the context of the composer's 

creative method – script development. The article analyses the innovativeness of the composition in the 

aspects of the plot type of thematics, individualized form, sonorous-aleatory means of expression. The 

conclusion is made about the direct connection of the tittle of the work with its drama, the influence of script 

on all parameters of the musical organization. 

Keywords: means of expression, script development, chamber composition, creativity of Karmella 

Tsepkolenko. 

Новицкая Татьяна. Инновационные черты выразительных средств и форм в творчестве 

Кармеллы Цепколенко (на примере камерного произведения «Лифт желаний»). Научный 

руководитель – доктор искусствоведения, профессор Б. О. Сюта. Национальная музыкальная 

академия Украины им. П. Чайковского. В статье рассмотрено ансамбевое произведение Кармеллы 

Цепколенко «Лифт желаний» в контексте творческого метода композитора – сценарной 

разработки. Специфику инновационности композиции проанализировано в аспектах сюжетного 

типа тематизма, индивидуализированной формы, сонорно-алеаторных выразительных средств. 

Сделаны выводы о непостредственной связи между названием произведения и его драматургией, 

влияние сценария на все параметры музыкальной организации. 

Ключевые слова: выразительные средства, сценарная разработка, камерный ансамбль, 
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Однією із характерних особливостей творчості К. Цепколенко є оригінальні 

назви її творів, які стають не просто натяком, а буквальним втіленням «сюжету» 

музики, конкретно визначають її зміст. Як зазначає сама композиторка, її творчий 

метод часто ґрунтується на принципі сценарної розробки (це, до слова, тема 



 

МУЗИЧНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ. 2022, Випуск № 13. 

http://onmavisnyk.com.ua/ 

 

© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 

 

кандидатської дисертації мисткині
1
), що передбачає детальне продумування сюжетної, 

драматургічної лінії, вироблення «сценарію» твору [7, с. 204]. 

Такий принцип часто знаходить яскраве вираження у театралізації, як це, 

наприклад, відбувається у циклі «Гра в карти» (1991-1992).  Як зазначає І. Годіна, у 

кожному із номерів цього циклу – «Вечірній пасьянс», «Нічний преферанс», «Royal-

Flush» – особливо важливе місце посідають позамузичні фактори – акторська гра 

виконавців, їхня міміка, жести [1, с. 163]. За словами Б. Сюти, «ігрова стихія та логіка 

відповідних картярських розваг стають головними організуючими чинниками в 

кожній із п'єс» [6, с. 211]. Зокрема, дослідник відзначає: «фазово-драматургічна 

організація форми у "Нічному преферансі" справді спирається на фази розгортання у 

часі відповідної картярської гри: два короткі вигуки "пас" у супроводі постукування 

по деці інструмента в партіях флейти і віолончелі "на початку гри" після заявки на гру 

"хрестовими" у партії органа» [с. 211-212].  

Подібні тенденції до інсценізації втілюються і в ансамблевому творі «Кабіна для 

восьми» (2002). Музичний задум твору нероздільно пов'язаний із виразовими 

ресурсами інструментального театру – принципове значення має розміщення 

виконавців на сцені, їх пересування. Як стверджує композиторка, кабіна – це «простір, 

що відділяє, розділяє, перевтілює, перетворює, рятує, підносить, віддаляє…» [1, 

с. 152], тож рух виконавців із простору закритого (власне, сама кабіна) до простору 

відкритого є надзвичайно вагомим фактором, поза яким немислиме повноцінне 

відтворення ідейного змісту музики. 

Сценарій твору послідовно втілюється і в тих композиціях К. Цепколенко, назви 

яких не відтворюють сюжет настільки безпосередньо, як згадані вище. Так, наприклад, 

камерна симфонія №1 «Паралелі» (1990) була написана під впливом фільму 

Ф. Фелліні «Репетиція оркестру». За словами композиторки, сюжет зав'язаний на тому, 

що «кожен оркестрант впевнений, що впорається без диригента, а кожен диригент, 

своєю чергою, вважає, що він головний» [2]. Назва твору характеризує ситуацію, що 

                                                           

1
 «Совершенствование форм и методов учебной работы в композиторском классе: к проблеме “сценарной” разработки 

музыкального материала» (Москва, 1990). Аспирантура Московского педагогического института имени В. И. Ленина 

(ныне Московский педагогический университет). 
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склалась у четвертій частині симфонії – оркестр, що залишився без повсталих проти 

диригента головних концертмейстерів, заходить у глухий кут і починає грати унісони 

по всіх регістрах [2].  

Побіжно окреслені наведені приклади демонструють чільне місце сюжетності в 

музиці К. Цепколенко. Втілення принципу сценарної розробки безпосередньо впливає 

на усі параметри музичної організації – від щоразу індивідуальної «разової» форми і 

до найтонших нюансів виразових засобів. 

Творчість К. Цепколенко доволі активно досліджується українськими 

музикознавцями: їй присвячена дисертація О. Перепелиці, окремий розділ у дисертації 

І. Годіної, чисельні публікації Б. Сюти, статті М. Перепелиці тощо. Публікуються 

також інтерв'ю з композиторкою (К. Фізер, Д. Саф'ян). У наведених музикознавчих 

розвідках досліджуються питання стилю, характерні особливості музичної мови 

мисткині, зокрема, особлива увага приділяється висвітленню чільного місця 

театралізації у її творчості. У даній статті пропонується розглянути взаємозв'язок 

сюжету та музичної організації твору «Ліфт бажань», що не передбачає перформансу 

як такого, однак має свій «сценарій». «Сценарна розробка» є основоположним 

принципом у творчості композиторки, тож розгляд її взаємодії із системою виразових 

засобів і форм обумовлює актуальність обраної теми. 

Мета дослідження – розглянути камерно-ансамблевий твір К. Цепколенко 

«Ліфт бажань» з погляду інноваційності виразових засобів і форм та охарактеризувати 

їхню обумовленість «сценарієм» музичного твору. 

«Ліфт бажань» репрезентує один із найчисельніше представлених у творчості 

К. Цепколенко жанрів – камерно-ансамблева п'єса. Твір було написано  2009 року на 

замовлення словенського ансамблю у складі флейти, кларнета, тромбона, перкусії, 

віброфона, фортепіано, альта і віолончелі.  

Для характеристики тематизму «Ліфту бажань» вдамося до концепції, 

запропонованої Т. Кюрегян. Дослідниця визначає два основних типи організації 

тематизму: через тему-тезу – «музичний матеріал в експозиційній функції, що 

концентрує в собі головний зміст музики і піддається розвитку» або ж через тему-
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сюжет – «загальну структурно-смислову траєкторію, за якою рухається матеріал» [3, 

с. 277]. Видається, що у творчості К. Цепколенко актуалізується саме другий тип 

тематизму, притаманний музиці ХХ-ХХІ століття в цілому. Залежно від того, який 

параметр виходить у композиції на перший план, Т. Кюрегян виділяє декілька 

основних типів тематичного сюжету, зокрема, часовий, просторовий, тембровий, 

фактурний, стильовий, конструктивний, динамічний [3, с. 274]. Спираючись на цю 

класифікацію, охарактеризуємо даний тип тематичного сюжету як фактурний, адже 

тематизм у «Ліфті бажань» нероздільно пов'язаний із фактурою і поза нею не 

мислимий.  

На думку Т. Кюрегян, ключову роль в організації такого тематизму відіграє 

композиційна модель – «позамузичний інтонаційно і семантично абстрактний 

прототип теми-сюжету» [3, с. 277]. Тут слід знову звернутись до тієї особливо 

значущої частини музики К. Цепколенко, що відображає концепцію твору, – його 

назви. В інтерв'ю К. Фізер композиторка прокоментувала назву аналізованого нами 

твору таким чином: «…людина завжди дуже багато хоче. Це залежить і від самої 

сутності людини, як вона вихована, що вона може, і як ці бажання зможе втілити. 

"Ліфт" – це поверховість. У кожного своя "стеля" (в когось двоповерхова чи 

п'ятиповерхова, а в когось висотка), і ці бажання, звичайно, є у кожної людини, але 

завжди є стеля, що ці бажання може зупинити» [7, с. 207]. 

Очевидно, в такому контексті можна розглядати назву твору як втілення 

позамузичної композиційної ідеї – постійний ріст бажань, що, зрештою, досягнувши 

найвищої можливої точки, «впираються» у непробивну стелю дійсності. Такий 

образно-ідейний зміст формує індивідуальну драматургічну концепцію твору, 

специфіку тематизму. Так, сюжет в розумінні своєрідної літературної першооснови  

твору, його програми, «сценарію», втілюється суто музичними виразовими засобами 

через сюжет фактурний. 

Музичний матеріал композиції складається із двох тематично-образних сфер. 

Перша з них, яка і відкриває твір, – це образ «стелі», що зупиняє потік бажань. 

Основою тематизму є скандування тутійного кластеру на гучній динаміці, що 
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перемежовується стрімкими остінатними ритмічними послідовностями у партії 

ударних. Цей тематичний блок виконує функцію «водорозділу» у формі: у творі він 

звучить тричі – на початку, всередині та наприкінці, щоразу нарощуючи масштаби, і 

немовби втілюючи досягнення нового поверху у маршруті ліфта бажань.  

Друга тематично-образно сфера – це, власне, самі бажання. Тут застосовується 

формульний тематизм. Короткі звуковисотні метроритмічні формули, спочатку 

закріплені за певним тембром, згодом перетікають з голосу в голос, формують похідні 

– варійовані формули. Серед таких основних формул виділимо наступні: висхідна 

секундова інтонація, що вперше звучить у партії кларнета (Рис. 1); тріольна ритмо-

інтонаційна формула із хвилеподібним мелодичним малюнком, що вперше 

проводиться флейтою (Рис. 1); quasi-арпеджований чотиризвучний мотив, що вперше 

з'являється у партії альта (Рис. 2); низхідний хроматичний рух в межах великої терції, 

доручений на початку твору партії тромбона (Рис. 1); секстоль із ламаною 

інтонаційною лінією, що вперше з'являється у партії віолончелі (Рис. 2).  

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

 

Поступово вступаючи один за одним, ансамблеві голоси нашаровуються і 

зрештою перетворюються у сонорну фактурну форму – лінію, що досягається завдяки 

тривалому подовженню останнього звука у кожній із партій.  
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Подальший розвиток тематизму відбувається через звуковисотне варіювання та 

метроритмічне ущільнення вказаних формул. Ці видозміни здійснюються і в контексті 

тембрового варіювання, коли певна звуковисотна метроритмічна формула проникає у 

партії різних інструментів. Так, у партії фортепіано, що на фоні витриманих септим у 

віброфона починає своє соло наприкінці ц.2, звучить видозмінена формула quasi-

арпеджованого мотиву (спочатку він був доручений партії альта): у партії лівої руки 

відбувається розширення його діапазону, у партії правої – збільшується кількість 

звуків мотиву, варіюється ритм (Рис. 3).  

Рис. 3 

 

У ц.4 фортепіанна партія побудована на поєднанні двох формул – до 

попередньої додається тризвучна хвилеподібна формула, раніше доручена флейті. Тут 

видозмінюється її ритмічний малюнок – замість тріолі виникає ритм дві шістнадцятки 

– восьма, а також розширюється діапазон. Подібний характер розвитку має тематизм 

солюючої віолончелі, що звучить на фоні остінато у фортепіано, пуантилістичних 

вкраплень віброфона та епізодичної активної ритмічної пульсації ударних (цц.5-7). 

Тематизм, доручений віолончелі, складається із означених вище формул, що, подібно 

до мозаїки, зливаються одна з одною, варіюються звуковисотно та ритмічно, 

проводяться у метроритмічному ущільненні.  

Таким чином розвиток досягається завдяки єдності тематичного матеріалу, його 

органічному сплаву, що надійно забезпечує втілення ідеї твору – поступовий ріст, 

підйом. Це стрімке тематичне наростання, досягнувши своєї першої кульмінації, 

переривається тутійним багаторазовим кластерним скандуванням – «стеля», яку треба 

пробити, щоб рухатись далі.  

Після цього настає наступний розділ форми – новий виток тієї ж спіралі, у якому 

ріст початкового тематизму відбувається з новою, більшою, силою. Структура другого 
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розділу повторює структуру першого, але неначе з охопленням ширшого периметру, 

що отримує щільніше заповнення. Зрештою, це – новий, вищий, поверх, досягнутий 

«ліфтом бажань».  

Якщо у першому розділі основні звуковисотні метроритмічні формули виникали 

у більшості ансамблевих партій як короткі імпульси, і лише в партії фортепіано та, 

згодом, віолончелі набували варійованого розвитку, то у другому розділі цей розвиток 

стає всеосяжним. При збереженні інтонаційного контуру кожної із цих формул, у них 

видозмінюється ритмічний малюнок, варіюється кількість звуків, розширюється чи 

звужується діапазон, відбувається заповнення діапазону в межах крайніх звуків тієї чи 

іншої формули. Темброве «розцвічування» цих формул стає у другому розділі ще 

більш очевидним. Так, наприклад, низхідний хроматичний рух, що протягом усього 

твору є незмінним атрибутом тембру тромбона, проникає так само і в партії флейти, 

віолончелі, частково – альта і кларнета.  

За «експонуванням» цих формул у ансамблевих голосах, як і в першому розділі, 

далі вступає фортепіано на фоні витриманих септим у віброфона. Однак на цьому 

«вищому поверсі» вже неможливе точне повторення, перш за все, фактурне, того, що 

вже було. Тому «соло» фортепіано звучить в оточенні сонорних ліній у партіях всього 

ансамблю. Залучаючи до відтворення цієї сонорної фактурної форми різні типи 

звуковидобування (вібрато, флажолети у струнних, беззвучне натискання клапанів, 

свист у флейти), композиторка досягає ефекту пульсації звукової тканини. Тим більш 

виразною ця мерехтлива пульсація стає тоді, коли в протяжну звукову лінію у партії 

кожного інструмента «вклинюється» закріплена за ним від початку звуковисотна 

метроритмічна формула, що, спалахнувши один раз, миттєво перетворюється знову на 

протяжне тривання одного звука. Аперіодична поява цих формул у звуковій канві 

формує дихаючу фактуру твору.  

Подібно до того, як це було у першому розділі, заключну фазу розділу становить 

активне варіювання початкових формул (від ц.13). Метроритмічне ущільнення, 

транспонування, розширення і звуження діапазону, синтез різних формул у тематизмі 

одного тембру, що в першому розділі спостерігався, в основному, у партії віолончелі, 
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тепер розглядається неначе під збільшувальним склом. Так, ритмічно видозмінений 

хроматичний низхідний рух (на початку доручений тромбону) домінує у партії 

флейти, в звуковисотній інверсії звучить у партії кларнета; тріольна хвилеподібна 

фігура (спочатку доручена флейті) становить вагому частку тематизму віолончелі, 

поєднуючись тут із тим таки хроматичним низхідним рухом.  

Формули, що так органічно перетікають одна в одну у партії кожного 

інструмента, а, крім того, переливаються з тембру до тембру у звуковій канві цілого, 

зрештою переходять у тутійне зациклене алеаторне повторення, об'єднуючись у єдину 

фактурну форму пульсуючого звукового потоку. Досягнувши своєї найвищої 

кульмінації – динамічної, регістрової, фактурної, цей потік розбивається об «стелю» 

скандованих кластерів із гранично гучною динамікою та всеосяжним регістровим 

заповненням.  

Очевидно, ця стеля залишається непробивною, адже далі замість розростання 

тематизму на новому «поверсі» - тільки стишений відгомін минулих подій, який 

можна трактувати як лаконічну коду. Сонорні розсипи у партії фортепіано звучать тут 

на фоні сонорних ліній, крапок, шелестів, плям у тихих «віддалених» голосах 

ансамблю. 

Підсумовуючи спостереження, виділимо основні, на наш погляд, аспекти. 

Шляхи формування змісту твору та його драматургії, як це типово для творчості 

К. Цепколенко, закладені у назві. Для втілення необхідного задуму композиторка 

застосовує сюжетний тип тематизму, при якому детально продуманий сценарій твору 

втілюється через синтез нероздільних тематизму і фактури. Сценарна концепція твору 

впливає на вибір індивідуалізованої форми. Двофазова форма композиції репрезентує 

ідею постійного тематичного росту аж до досягнення гранично можливої точки, 

втіленої в музиці через арсенал сонорно-алеаторних виразових засобів. Тематична 

єдність стає запорукою музичного розвитку: звуковисотне, темброве варіювання, 

метро-ритмічне ущільнення, калейдоскопічне поєднання звуковисотних метро-

ритмічних формул створюють просторово-звученнєвий конгломерат. Специфіка 

індивідуалізованого тематизму твору обумовлена його ідейним змістом, 
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прокоментованим самою композиторкою: бажання, що снують свою павутину, 

заповнюючи щоразу більший і більший простір, з часом «розбиваються» об стелю 

реальності. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Година И. Типология сонорного интонирования в стилевой поэтике современных 

украинских композиторов. Дисс. … канд. исскуствоведения: Одесса, 2017. 272 с.  

2. Кармелла Цепколенко: Композитор або робить два кроки вперед – або крок назад, що 

сподобатись публіці. URL: https://theclaquers.com/posts/4545 (дата звернення: 24.12. 2021). 

3. Кюрегян Т. Музыкальная форма // Теория современной композиции: Учебное пособие. 

Москва : Музыка, 2005. С. 266 – 313.  

4. Маклыгин А. Сонорика // Теория современной композиции: Учебное пособие. Москва : 

Музыка, 2005. С. 382 – 411.  

5. Перепелиця М. Театралізація – основна складова музики К. С. Цепколенко для дітей. 

URL: https://otherreferats.allbest.ru/music/01146060_0.html (дата звернення: 21.12. 2021). 

6. Сюта Б. Музична творчість 1970-1990-х років: параметри художньої цілісності // 

Київ : Грамота, 2006. 256 с. 

7. Фізер К. Заголовок музичного твору та його функціонування в  новітній музиці (на 

прикладі творчості українських композиторів). Дис. … канд. мистецтвознавства: Київ, 2019. 209 с.  

 

 
 

https://theclaquers.com/posts/4545
https://otherreferats.allbest.ru/music/01146060_0.html

