
 

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

http://onmavisnyk.com.ua/ 

 

© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 

 

Анастасія Тимощук 

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.  

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства,  

доцент О. В. Сергієва 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕМИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ В 

АЛЕГОРИЧНОМУ ХОРОВОМУ ТВОРІ 

«ЖИТТЯ – ЯК ВОКЗАЛ…» Г. КОПІЙКИ 

 

Стаття присвячена інтерпретації теми життєвого шляху в алегоричному хоровому творі 

«Життя – як вокзал…» Г. Копійки. Акцентовано увагу на авторську назву жанру – «алегоричний 

твір». Сформульовано та охарактеризовано лейтмотив «життєвого шляху» та образи-символи: 

«хто приїжджає», «хто від’їжджає», «вагону». «зайців», «зупинок», «аварій». Зазначено та 

проаналізовано епізоди-замальовки. 
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Timoshchuk Anastasia. To the problem of interpretation of theme of course of life in allegoric 

choral work «Life is like a railway station…» by А. Kopeyka. The scientific adviser – PhD of Art History, 

Associate Professor at the Department of Music Theory and Composition Oksana Serhiieva. Odessa 

National A. V. Nezhdanova Academy of Music. The article is devoted to the interpretation of the theme of 

life’s journey in the allegorical choral work «Life is like a railway station…» by А. Kopeyka. Attention is 

accented on the authorial name of genre – «allegoric work». The leitmotif of «life’s journey» and image-

symbols are formulated and characterized: «who arrives», «who leaves», «railway carriage», «hares», 

«stops», «accidents». The sketch episodes are noted and analyzed. 
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Тимощук Анастасия. К проблеме интерпретации темы жизненного пути в 

аллегорическом хоровом произведении «Жизнь – как вокзал…» А. Копейки. Научный 

руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Оксана Владимировна Сергеева. Одесская 

национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой. Статья посвящена 

интерпретации темы жизненного пути в аллегорическом хоровом произведении «Жизнь – как 

вокзал…» А. Копейки. Акцентировано внимание на авторское название жанра – «аллегорическое 

произведение». Сформулирован и охарактеризован лейтмотив «жизненного пути» и образы-

символы: «кто приезжает», «кто уезжает», «вагона», «зайцев», «остановок», «аварий». Отмечены 

и проанализированы эпизоды-зарисовки. 

Ключевые слова: интерпретация, жизненный путь, «аллегорическое произведение», эпизод-
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Життєвий шлях − це унікальний феномен буття особистості, кожен акт якої є 

результатом зіткнення безлічі індивідуально-неповторних характерів і життєвих 

обставин. Життєвий шлях органічно поєднує соціальне й індивідуальне. Це поєднання 

відбувається в особистості, в її активності та вчинках. Зокрема, Б. Ананьєв зазначає, 

що «Життєвий шлях людини – це історія її формування та розвитку в певному 



 

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

http://onmavisnyk.com.ua/ 

 

© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 

 

суспільстві як сучасника певної доби та ровесника певного покоління» [6, с. 146]. 

Таким чином, життєвий шлях людини є індивідуальним явищем. 

«Життя прожити – не поле перейти» [7, с. 61]. Це прислів’я має істину – 

неможливо безтурботно існувати жодного разу не зіткнувшись з проблемами. День за 

днем змінюються життя та долі людей: нові зустрічі, хворобливе розставання, 

пустотливі ідеї тощо. 

Життєвий шлях не може бути завжди легким і безхмарним. Немає на землі 

людини, яка могла б назвати себе щасливою абсолютно у всьому. Хтось має велике 

багатство, але при цьому позбавлений душевного спокою, інший навпаки – спокійний, 

але бідний. Кожній людині даються певні випробування, а досвід їх подолання 

назавжди залишається з нею.  

Життя не стоїть на місці, і, можливо, помилка, що здійснена сьогодні, згодом 

надасть людині добру послугу. Але найчастіше люди обирають легкі шляхи: 

ховаються від проблем, бояться брати на себе відповідальність. У підсумку вони 

позбавляють себе повноцінного життя, наповненого перемогами та поразками, 

радощами та сумом [8]. 

Темі життєвого шляху присвячено безліч опусів митців, що є представниками 

різних видів мистецтва. Яскравим прикладом втілення цієї теми в музиці є 

алегоричний твір «Життя – як вокзал» сучасної одеської композиторки Ганни Копійки. 

Його літературною основою став однойменний вірш відомої української поетеси Ліни 

Костенко, який демонструє роздуми авторки про життя та соціальну нерівність в 

ньому. Все це відображено в ключових образах-символах вагонів, а саме: «вагонах-

партіях», «вагонах-службовців»; «вагонах-аристократів», які підкреслюють 

соціальний статус людини та її умови проживання. 

«Життя – як вокзал» Г. Копійки на композиторському рівні інтерпретує ідею 

людського життєвого шляху, який знаходиться весь час у русі, що наповнений 

різноманітними складними ситуаціями та обставинами, які не повинні зупиняти 

особистість, а повинні мотивувати її прямувати до своєї мети незважаючи ні на що. 
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Слід звернути увагу на жанр даного хорового твору – «алегоричний твір», 

створення якого належить самій Г. Копійки. Зауважимо, що для композитора 

характерна тенденція самостійно формулювати жанри, які мають характерологічні 

назви, що до сьогодні не існували в композиторській практиці. Прикладом такого 

жанру, зокрема, став сформульований самою авторкою жанр «сатирична мініатюра» у 

відповідності з хоровим твором «Плямкання та хрускіт». 

У жанрі «алегоричний твір» привертає увагу перше слово – «алегоричний», яке 

походить від слова «алегорія», що означає спосіб двопланового художнього 

вираження, який ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під 

конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями та характерними 

ознаками приховуваного [1]. Також, має багато спільного з такими поняттями, як: 

символ, знак, метафора. Найважливішим є те, що всі вони спрямовані на передачу 

прихованого змісту. Алегорія, спільно зі знаком та образом, має здатність розкривати 

глибинне значення художнього символу, заради максимально точної передачі ідеї 

художнього твору. Вона постає різновидом художнього символу та елементом 

системи художньої мови та образності, уособлюючи в собі явище або ідею [4, с. 21]. 

Алегоричний твір «Життя – як вокзал» Г. Копійки складається з епізодів-

замальовок, які мають наскрізний розвиток, логічно переходячи один до іншого та 

нагадуючи деяку колажність. 

Водночас твір насичений значною кількістю образів-символів. Перший із них 

криється в його заголовку – «Життя – як вокзал». Символіка вокзалу асоціюється з 

метушнею, швидкістю, деколи очікуванням, великою кількістю людей і потоком 

інформації, тобто він і є зменшеною моделлю життя. 

Протягом усього твору проходить лейтмотив «життєвого шляху», вираженням 

якого є звучання остинатного п’ятидольного мелодико-ритмічного фону «Ди-би» / 

«Ди-би-ди, ди-би» в партіях першого, другого, третього альта та третього сопрано, що 

імітує перестукіт коліс потягу: 
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Приклад 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водночас у творі наявні яскраві образи-символи «хто приїжджає» та «хто 

від’їжджає», семантика яких наступна: приїжджі – це особи, які з’являються у житті 

людини; від’їжджаючі – особи, які зникають із її життя з якихось причин. Музичним 

втіленням їх у першому епізоді-замальовці стає соло другого сопрано, де на тихій 

гучності piano (p) відбувається рух по малим та великим секундам на фоні 

лейтмотиву «життєвого шляху». 

Одним із ключових образів-символів поезії Ліни Костенко є «вагон», значення 

якого – існування умов, в яких проживає людина та її соціальний статус. За 

Л. Костенко «вагони-партії» – клас, який складають бідні люди, що не мають 

достатніх матеріальних коштів і знаходяться на найнижчому суспільному щаблі – на 

«загратованому»; «вагони-службовці» – середній прошарок суспільства, до якого 

належать люди з середнім доходом та вони «їдуть в плацкартному», «комбінованому» 

вагоні; «вагони-аристократи» – заможні особи, що займають найвище положення в 

суспільстві та «їдуть у м’якому» вагоні. Але є ті, хто їде в вагоні «зайцем». За думкою 

поетеси «зайці» це люди хитрі та нечесні, люди, які не здатні відповідати за себе та 

свої дії. 

Музичним втіленням образу-символу «соціальної нерівності» стали декілька 

епізодів-замальовок. Зокрема, другий епізод-замальовка звучить в темпі, який 
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позначений композитором, як: Poco meno mosso, ♪=230. В умовах даної швидкості 

остинато звуків «мі» та «ре» в партіях третього сопрано та першого альта 

підкреслюють словесно-поетичну фразу «Клунки, рани, чемодани, слова і фрази, все 

разом!» (тт. 32-39). На цьому тлі відбувається перекличка мiж крайніми партiями, а 

саме з початку звучить в унісон інтонаційно-ритмічне позиціювання партій другого та 

третього альта («хто їде в м’якому»), яке підхоплюється першим і другим сопрано 

(«хто у плацкартному»), а згодом повертаючись знову до партій другого та третього 

альта («хто в комбінованому») (тт. 32-39). Епізод затверджується фразою «хто в 

загратованому» (тт. 40-43). 

Третій епізод-замальовка повертається до першочергового темпу, про що 

свідчить композиторська вказівка Tempo I, ♪=240. Партії першого, другого сопрано та 

третій альт починають свій виклад мелодій в унісон, відтіняючи слова: «Квадрати 

грати, залізні рамки, можна зорями грати в дамки» з подальшим роздвоюванням, що 

збагачує вокальну вертикаль (тт. 45-61). На даному фоні в партіях другого та третього 

сопрано присутні декламаційні вставки «хто їде в м’якому, хто в плацкартному, хто в 

загратованому» (тт. 54-59). Тут акомпанементом виступає леймотив «життєвого 

шляху» доручений партіям третього сопрано, першого та другого альтів. Кульмінацією 

цього епізоду стає фраза – «а дехто зайцем», що виконується на динамічному відтінку 

forte (f) (тт. 61-64). 

Втіленням образу-символу «зайців» є четвертий епізод-замальовка. Більш 

рухомому темпу відповідає темпова ремарка Poco piu mosso, ♩=125. Мелодія у 

виконанні соло другого альта заснована на музично-текстовому матеріалі вступу у 

варійованому вигляді. Тут головними змінами стали: 

а) заміна розміру 5/8 на 3/4; 

б) збагачення магістрального ритмічного малюнку, заснованого на тривалостях 

четверті та четверті з крапкою, восьмими з внутрішньо-тактовою синкопою. 

Інші голоси хору виконують роль акомпанементу, який заснований на клацанні 

пальцями та тупанні ногою хористів, що у подальшому розвитку набуває значення 

підголосків (тт. 66-81): 
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Приклад 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шостий епізод-замальовка в швидкісному значенні Tempo I, ♪=240 починається 

з почергово підхоплюючого руху голосів від партії третього альта до першого сопрано 

та переривається декламаційною вставкою «зупинки…» (тт. 91-101): 

Приклад 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зупинки» є образом-символом життєвих перепон або переосмислення чого-

небудь, через те що іноді буває людина весь час кудись біжить, не помічаючи 

швидкоплинності часу та такі «зупинки» стають у нагоді. Кульмінація епізоду 

акцентована фразою словесного тексту – «Зупинки. Аварії». (тт. 102-107). Тут 

виділяється декламація «Перон. Гучномовці. Зали чекання. Карти», що виконується 

партією третього сопрано (тт. 103-107): 
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Приклад 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані складові образу-символу «вокзалу» несуть наступну семантику підтексту: 

- п о - п е р ш е , «перон» – це новий або наступний етап у житті людини; 

- п о - д р у г е , «гучномовці» – чіткі вказівки на дії, які людині диктують 

певні обставини або особи; 

- п о - т р е т є ,  «зали чекання» – кожна людина протягом свого життя на 

щось сподівається, на когось чекає; 

- п о - ч е т в е р т е , «аварії» – ключова ознака, актуалізуюча образ-символ 

життєвих проблем, негараздів, труднощів, з якими кожен зіштовхується на своєму 

шляху. 

Образ-символ «аварій» втілено також у сьомому епізоді, що є своєрідним Quasi-

реквіємом, що викладений у темпі Molto meno mosso, ♩=60. Низхідний рух по малим і 

великим секундам у кожній хоровій партії, які переплітаються між собою, занурює 

слухача у специфічну атмосферу «аварій» (тт. 114-123). Життєві негаразди, труднощі 

та проблеми спонукають людину до смутку, зневіри у себе та свої можливості, а також 

пошуку виходу у вирішенні різноманітних ситуацій, проблем, питань.  

Не дивлячись на все це життя не закінчується – людина повинна мотивувати 

себе та прямувати до своєї мети через усі негаразди. Такий сенс має восьмий епізод-

замальовка. Тут на фоні лейтмотиву «життєвого шляху», що виконується партіями 

другого та третього альта (тт. 124-138) у темпі Piu mosso, ♪=220, свою розповідь в 
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унісон починають партії першого, другого, третього сопрано та перший альт, але 

потім розходяться та між собою мають кварто-терцове співвідношення (тт. 124-130). 

Окрім цього, привертає увагу вислів: «люстра – електрична сестра орхідей», який 

демонструє образ-символ «світлого майбутнього». Тут акцентовано слова «Люстра. 

Люстра», що виконуються першим і другим сопрано в об’ємі інтонації чистої кварти. 

Голоси третього сопрано та першого альта продовжують текстову лінію «електрична 

сестра орхідей», рухаючись по інтервалам малої та великої секунди (тт. 134-138). 

Генеральною кульмінацією твору є дев’ятий епізод-замальовка. Почерговий 

підхоплюючий рух від партії першого альта до першого сопрано на фоні леймотиву 

«життєвого шляху» призводить до знакового риторичного запитання: «А не можна 

так, щоб для всіх людей вагони першого класу?». Воно має філософський сенс – всі 

люди є рівними та мають однакове право на гарне, сповнене комфорту й радості 

життя. 

Кода завершує алегоричний твір Г. Копійки, засновуючись на перегукуванні між 

партіями другого та третього сопрано, які пошепки вимовляють «Життя як вокзал. 

Хтось приїжджає. Хтось…» з партіями першого сопрано та першого альта, які в 

квартовому співвідношенні рухаються по великим секундам. На їх фоні весь час лунає 

леймотив «життєвого шляху». Весь виклад закінчується одночасним 

проговорюванням хористами пошепки складів «ди-би-ди» та клацанням пальців. 

Важливо відзначити, що в поетичному та музичному творах поетеси та 

композиторки панує принцип контрасту. В літературному тексті він присутній на рівні 

порівняння: життя з вокзалом, поцілунків із ранами, люстри з електричною сестрою 

орхідей; в музичному тексті – епізодів-замальовок з їх зміною темпів, розмірів, 

ритмічних фігур, динамічних відтінків. Все це пов’язано з багатогранністю життя. 

Отже, людина сама обирає свій шлях у житті – мету, мрію та засоби їх 

досягнення. Хтось думає лише про себе, хтось намагається покращити життя інших, 

хтось шукає правди чи самого себе. Впродовж життя людина розвивається, 

змінюються її погляди й напрямок руху. Людина народжується, вчиться, товаришує, 

любить, працює, творить, спілкується, розчаровується, вірить. Кожного дня робить 
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великий чи малий вибір куди прямувати далі. І саме це, можливо, і є життєвий шлях 

людини – з честю пройти усі випробування, яке життя для неї приготувало? 
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