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Коментується досвід роботи композитора у кінематографі та пов’язана з ним 

історія створення триптиху для малого симфонічного оркестру (1943). До цього 

твору увійшов фрагмент музики І. Ф. Стравінського з екранізації роману Шарлотти 

Бронте. За рішенням режисера фільму Р. Стівенсона ця музика до картини не 

увійшла, втім вона прозвучала у другій частині «Оди». У статті аналізується 

жанрова специфіка твору, виявлені особливості композиції, її драматургічний 

профіль. Окремо розглянута прагматика присвяти твору. Написана  на замовлення 

С. Кусевицького, «Ода» є даниною пам’яті дружині диригента – Наталії 

Кусевицький, постать якої побіжно характеризується. Врахування первинного 

сюжетного контексту музики дозволяє встановити присутність у художній 

семантиці твору In memoriam асоціативних зв’язків, завдяки яким реальна 

особистість відтворюється крізь призму літературного образу. Завдяки цьому «Ода» 

розглядається в контексті звернення до «англійської теми» у пізній творчості 

композитора. 

Ключові слова: жанр оди, коло співвітчизників в еміграції, музика кіно, 

англійські сюжети в творчості І. Ф. Стравінського, родина Кусевицьких. 
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Paper is commenting on the composer's experience in cinema and the related history 

of the creation of a triptych for a chamber orchestra (1943). The work includes a fragment of 

Stravinsky`s music from the film adaptation of Charlotte Bronte's novel. According to the 

decision of the film's director R. Stevenson, this music was not included in the picture, but it 

was heard in the second part of "Ode". The article analyzes the genre specifics of the work, 

identifies the features of the composition, its dramatic profile. The pragmatics of dedication 

to the work is considered separately. Written by order of S. Kusevytsky, "Ode" is a tribute to 

the memory of the conductor's wife - Natalia Kusevytsky, whose figure is briefly 

characterized. The primary plot context of the music, then taken into account, allowed us to 

establish the presence in the artistic semantics of the work In memoriam associative 

connections, through which the real person is reproduced through the prism of the literary 

image. Due to this, "Ode" is considered in the context of addressing the "English theme" in 

the late work of the composer. 
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Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского. 
Комментируется опыт работы композитора в кинематографе и связанная с ним 

история создания триптиха для малого симфонического оркестра (1943). В это 

произведение вошел фрагмент музыки И. Ф. Стравинского по экранизации романа 

Шарлотты Бронте. По решению режиссера фильма Р. Стивенсона эта музыка в 

картину не вошла, впрочем, она прозвучала во второй части «Оды». В статье 

анализируется жанровая специфика произведения, выявлены особенности 

композиции, ее драматургический профиль. Отдельно рассмотрена прагматика 

посвящения произведению. Написанная по заказу С. Кусевицкого, «Ода» является 

данью памяти жене дирижера – Наталии Кусевицкой, фигуре которой дана  

характеристика. Рассмотрение первичного сюжетного контекста музыки позволяет 

установить присутствие в художественной семантике произведения In memoriam 

ассоциативных связей, благодаря которым реальная личность воспроизводится через 

призму литературного образа. Благодаря этому «Ода» рассматривается в 

контексте обращения к «английской теме» в позднем творчестве композитора. 

Ключевые слова: жанр оды, круг соотечественников в эмиграции, музыка кино, 

английские сюжеты в творчестве И. Ф. Стравинского, семья Кусевицких. 

 

Початок 1940-х років становив важкий період у житті Ігоря Федоровича 

Стравінського. Війна, що панувала на європейському континенті, змусила його 

виїхати з улюбленої Франції та шукати прихистку за океаном. «Період акліматизації» 

композитора до нових умов недостатньо задокументований, адже його вірний асистент 

і біограф Роберт Крафт познайомиться з маестро лише у 1948 році [10, 297]. Однак, що 

відомо нам достеменно, так це – низка невдач у співпраці з кінопродюсерами, що 

спіткала всесвітньо відомого музиканта, автора гучних прем’єр. Один з найбільш 

відомих композиторів-драматургів свого часу не зміг знайти консенсус між вимогами 

голлівудських режисерів і власними уявленнями про співвідношення музики, дії та 

візуального ряду. Згодом Ігор Федорович у своїх інтерв’ю неприязно відгукувався про 

принципи роботи системи індустрії кіно. Для митця, який бачив першоджерело 

драматургічного розвитку саме в музиці та її іманентних закономірностях, було 

приниженням ставлення до неї як до засобу антуражу, фону, місце якого мало 

відрізняється від  «шпалер в кімнаті» [12, 147]. Втім практичність не дозволила 

композитору позбавитись від вже написаної музики, тому майже всі результати цієї 
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невдалої співпраці пізніше були перероблені композитором у самостійні оркестрові 

твори. Так матеріал з кінофільм «Загін вдарив на світанку став основою для «Чотирьох 

п'єс à la norvegienne (у норвезькому стилі)», а середня частина «Сімфонії в трьох 

частинах» на початку призначалась до картини «Пісня Бернадетти». Не забудемо і про  

«Скерцо à la russe», музика також мала кінопоходження (стрічка «Північна зірка»). 

Одним з таких же творів стала «Ода. Елегійний наспів в трьох частинах» (1943).  

Цей симфонічний твір був створений І. Стравінським на замовлення відомого 

диригента та контрабасиста Сергія Кусевицького (1874-1951) на згадку про дружину 

Наталію Костянтинівну, яка померла у 1942 році. За інформацією англійсько 

дослідника творчості Стравінського Стівена Уелша, роботу над твором було 

завершено у найкоротші терміни. розпочавши працювати над нотним текстом в квітні 

1943, вже у липні розпочалися репетиції з оркестром, а 8 жовтня 1943 року відбулася 

прем'єра. Виконував Бостонський оркестр, яким керував тоді С. Кусевицький. [17, 

144]. До композиції був залучений музичний матеріал, написаний І. Стравінським для 

кінофільму «Джейн Ейр» Роберта Стівенсона, студія «20th Century».   

Екранізації роману Шарлотти Бронте  ставали фокусом уваги режисерів не один 

і не два рази. Всього на сьогоднішній день налічується десять таких стрічок. 

Екранізація 1943 року – не перша. В лютому до роботи над однією з головних ролей 

(Едвард Рочестер) був запрошений Орсон Уелс, вже добре відомий на той час 

голівудський актор. Саме він порекомендував для створення музичного оформлення 

картини кандидатуру І. Стравінського. Композитор одразу взявся за пошуки 

музичного матеріалу. За його основу були взяті декілька мелодій, які він вибрав з 

американської збірки британських народних пісень початку ХІХ ст. та почав робити 

нотатки щодо сценарію фільму. З цього виникла фонова музика для сцени полювання 

у фільмі, котра містила ескіз, названий І. Стравінським «Пісня для Бесі». Та співпраця 

композитора з режисером не вдалася. Творча особистість і принципи російського 

маестро не дозволили піти на компроміс та зробити музикою лише служницею при 

зображенні. Тому дуже скоро на його місце взяли більш зговірливого Бернарда 

Херрмана. [17, 144-148]. 
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Практичність не дозволила Ігорю Федоровичу полишити вже написане, 

залишити його забутим, непочутим для широкого загалу. Тому він органічно вбудовує 

матеріал зі стрічки до музики на замовлення від С. Кусевицького,  

Як і в будь-якому своєму творі, І. Ф. Стравінский не обмежувався лише одним 

джерелом натхнення. Імпульсом для створення музики слугують античні жанрові 

моделі оди та елегії. Назва «Ода. Елегічна пісня» – варіант, що не одразу вималювався 

в авторській концепції. Початковий заголовок твору –  «Тріада», однак у процесі 

роботи композитор змінив її на жанрову номінацію. Ода – це жанр високої лірики, 

урочиста пісня-прославлення. Елегія – скорботна пісня. У творі, як і в античній елегії, 

відбилися три стадії втрати близького:  

- ламентація, де спікер, може вилити своє горе;  

- потім прославлення ідеалізованого образу покійного;  

- і, нарешті, знаходження заспокоєння, примирення з долею. 

Кожна з частин твору І. Стравінського має своє жанрове визначення, запозичене 

з античної поезії, і відповідають зазначеним стадіям скорботи: «Евлогія» – надгробна 

промова, особливо розповсюджена в американській традиції; «Еклога» – ідилія, сцена 

з життя пастухів; «Епітафія» – напис  на надгробковому камені, що звучить як 

своєрідний ноктюрн. 

Складний емоційний аспект композитор відтворює засобами виключно 

інструментального висловлювання. Оркестровий склад відповідає малому 

симфонічному з парним складом дерев’яних духових інструментів, чотирма 

валторнами та єдиною трубою.  І. Стравінський вдається до неабиякої економності в 

його трактовці. Вся тканина твору вибудована з хірургічною точністю,  прискіпливо 

підібрані тембри та засоби вираження думки про покійну. Практично ніде не можна 

знайти tutti, хоча композитор мав у запасі всі ресурси, що міг надати йому С. 

Кусевицький як диригент Бостонського оркестру. Автор досягає камерності, 

ансамблевості звучання, про що свідчить присутність soli (переважно духових 

інструментів), дуетів і тріо. В цьому можна вбачати елементи своєрідної вокальної 

інтерпретації, прагненню до античного оригіналу. Найбільша концентрація soli 
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досягається в першій частині  («Евлогія»), де основна тема звучить протягом майже 

всієї частини у вокальному діапазоні тембрів різних голосів: від низького соло 

віолончелі до високого - флейти.  

Можна припустити, що крайні частини «Оди» писалися першими. Їх об’єднує 

спільна стилістика, нисхідні інтонації та ансамблева трактовка оркестрових засобів. 

Напруга і ламентозна експресія, що накопичується у першій частині, розчиняється у 

піднесеній мрії-спогаді, втіленому в ноктюрні для дерев'яних духових третьої. 

Контрастна середина між ними – легкий жарт, рух життя, який не зупиняється навіть 

зіткнувшись зі смертю.  

Так чому ж Стравінський вирішив, що музика до «Джейн Ейр» здатна 

змалювати ідеалістичний образ покійної? Для цього треба згадати про особистість 

Наталії Кусевицької (1881-1942), пам’яті якої і присвячений цей твір.  

Наталія Костянтинівна Кусевицька для обивателя ніби губиться в тіні свого 

видатного чоловіка. Проте її роль в житті С. Кусевицького була значно вище та 

важливіше. Функція «прикраси на руці», що призначалась для заміжньої жінки 

певного статку на початку ХХ століття, ніяк не могла задовольнити сильну і вольову 

особистість, якою була дівчина. 

За матеріалами краєзнавчого дослідження С. Мельника [3], Наталія 

Костянтинівна народилась у жовтні 1881 року в сім’ї московського мільйонера К. К. 

Ушкова, відомого мецената та почесного директора Московського філармонічного 

товариства. Її мати померла рано, тому батько займався вихованням дітей: синів він 

відправив до престижних закладів освіти, а дочками опікувався сам. У Наталії також 

була сестра Анна. Дівчата вільно володіли німецькою, англійською та французькою 

мовами, їм викладали історію, математику, музику, літературу... Наталія мандрувала 

іншими країнами та навіть жила деякий час в Парижі, де відвідувала лекції з 

психології у Сорбоні. Вдома ж дівчина освоювала гру на фортепіано під керівництвом  

відомої піаністки Є. А. Бекман-Щербіної та зайнялась скульптурою в майстерні Г. С. 

Голубкіної. За спогадами сучасників, широка обізнаність, активність та прагнення до 

нового відрізняли її від більшості жінок в сім’ях вищого класу. 
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На зламі ХІХ-ХХ століть Наталія Костянтинівна проявляє серйозну 

зацікавленість музикою, відвідує всі можливі концерти, на одному з яких і 

познайомилась з молодим талановитим виконавцем – Сергієм Олександровичем 

Кусевицьким. Їх шлюб можна вважати мезальянсом: бідний, хоча й надзвичайно 

талановитий єврей-контрабасист та дочка міліонера. Однак дівчина успадкувала 

батьківську твердість характеру, підкріплену гострим розумом та прогресивними 

поглядами, які підхопила в роки навчання, тож змогла наполягти на прийнятті 

правильного рішення. І не помилилася. Сергій швидко завоював славу видатного 

соліста, а потім і диригента. 

Весілля молодих пройшло в 1905 році у Дрездені. 

Можна подумати, що молода заможна дружина стала лише гаманцем для 

вдалого парубка, але це далеко не так. Наталія керувала всією позамузичною 

частиною життя подружжя, займалася організацією концертів, налагоджувала зв’язки, 

допомагала в досягненні чоловіком музичної кар’єри, вела ділові перемовини, 

влаштовувала прийоми та займалась комерційною стороною антреприз, підтримувала 

всі складні відносини з усіма представниками музичного світу. Через неї проходило 

листування С. Кусевицького з С. Прокоф’євим, І. Стравінським, О. Скрябіним, 

Ф. Шаляпіним, багатьма іншими російськими та європейськими композиторами, 

виконавцями, видавцями та журналістами. 

Пам’ять про свою музу та найближчу помічницю Сергій Кусевицький 

увіковічив заснуванням музичного фестивалю під відкритим небом в Тенглвуді. 

Музичний центр в Тенглвуді, садибі на заході Масачусетса, став майданчиком для 

виступів та навчання сотень і тисяч молодих музикантів. Також він створив Музичну 

асоціацію (видавництво) та фонд її імені, на кошти якого були замовлені та 

надруковані твори багатьох сучасних композиторів. 

Не дивно, що образ головної героїні роману Шарлотти Бронте здався 

композиторові таким близьким до Наталії. Адже, як і Джейн Ейр, вона показала не 

словом, а справою свій незламний характер, незалежність та самостійність. 
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Між Наталією та Джейн виникають досить яскраві паралелі. Не дивлячись на 

різність їх походження, матеріальних станів, обставин життя, в своєму внутрішньому 

стрижні вони майже однакові. Обидві жінки мали палкий непереборний дух, 

пристрасть до зміни навколишнього світу й ролі жінки в ньому та кохання до одного 

чоловіка на все життя. Їм обом довелося поборотися за власне щастя аби зайняти рівне 

місце поряд з коханим. 

Не має сумніву, що обставини життя подружжя Кусевицьких 

Ігорю Стравінському були добре відомі.
1
 Тому і власне музичне втілення прощання 

Наталією Костянтинівною він асоціював із музикою, написаною до екранізації роману 

Шарлоти Бронте.  

Перша частина «Оди» (Евлогія) – останнє слово, прощання коханих та близьких. 

Її тема – невеликий трихордовий мотив з секстовим окликом, що проводиться 

поступово в усіх оркестрових партіях. У багатстві імітації та поліфонічних 

трансформаціях теми, її тональній нестійкості вбачається ніби античний хор, що 

декламує тужливі слова прощання. Іноді з них виділяються soli (флейти, гобоя, 

кларнету, валторни та інші) – вислови, що виокремлюються і знову вливаються в 

загальний потік співчуття. Ці сольні фрагменти не поодинокі, вони сплітаються один 

між одним в поліфонічне багатоголосся (до чотирьох одночасно). 

Середня частина  (Еклога) занурює в атмосферу киплячого життя. Тональна 

визначеність, чіткість форми, панування гомофонно-гармонічної фактури, опора на 

мідну і дерев'яну групи духових інструментів, масштаби – все це створює яскравий 

контраст Еклоги до частин, що її обрамляють.  

Протягом Еклоги експонуються та протиставляються дві теми: перша – 

валторновий ритурнель на остинато труби, друга – арпеджіо з пасажами у струнних. В 

побудові можна вичленити ознаки тричастинності. Функцію контрастної середини 

виконує включення дерев’яних духових з елементами тематизму попередньої частини. 

Репризністю відзначається асиміляція тематизму першого розділу групою дерева та 

повернення ритурнелів.  

                                                           

1
 Про непрості відносини між композитором та диригентом відомо з листування, які коментував В. Юзефович [13] 
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Використання тембру валторни та характерної для нього фігури з перегуками 

між інструментами змальовує картину полювання. Земне життя в його максимально 

наповненому стані – те, що об’єднує Наталію з Джейн Ейр. Динамізм присутній в 

співставленні двох тем не дає знову поринути в безнадійну скорботу, яка намагається 

повернутись в середині частини.  

Третя частина (Епітафія) – повертає до реальної втрати. Композиція побудована 

на зіставлені двох розділів, які відокремлені pausa longa (паузування всіх голосів під 

ферматою). В європейській музиці така фігура традиційно сприймається як знак 

смерті. 

Перший розділ заключної частин «Оди» – власне епітафія. В ньому можна 

побачити ознаки ноктюрна, але не той його варіант, який можна назвати ліричною 

мініатюрою. Тут не знайдеш чарівних образів ночі та місячного світла. Це – 

сакральний ноктюрн, що походить корінням з Середньовіччя. 
2
 

Другий розділ – суворий ритуал, що нагадує про архаїку, властиву «Весні 

священній»: політональні співставлення, постійні зміни метрики, нерівномірна 

ритмічна акцентуація. Особливо на себе звертає увагу майже непомітна деталь – соло 

труби в середньому регістрі на pp, що ніби ховається за струнними, наприкінці 

першого розділу. Як голос з потойбіччя, що намагається втішити живих, але 

залишається непочутим. 

Тож, бути чи не бути. Таке питання стояло перед музикою до «Джейн Ейр». І І. 

Ф. Стравінський все ж схилив чашу терезів до першої відповіді. Його творчий геній 

зумів винайти єдину відповідну для матеріалу альтернативу, знайшов ті тонкі 

асоціативні зв’язки, що зробили поєднання двох образів – Наталії та Джейн – 

природнім висновком, ніби загаданим з самого початку. 

Не дивлячись на складність відносин між Кусевицькими та Ігором 

Федоровичем, композитор умів визнавати досягнення та чесноти інших. Він знайшов 

                                                           

2
 Nocturne з французької перекладається як «нічний» і на початку належала частині католицької службі, що 

тривала від півночі до світанку.  Композитор вдався до авторського варіанту відспівування покійної. 
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риси романної героїні як найбільш відповідні образу Наталії Костянтинівни в 

людській пам’яті. Стриманість в поєднанні з палким коханням та вольовим 

характером – такою закарбувала себе Н. Кусевицька в серцях близьких та знайомих. 

Текст твору відображає той незнищений слід, всіх тих, хто не залишився байдужим до 

смерті жінки. Ода з її високим стилем, колоризована елегічною меланхолійністю, 

відкривають шлях авторському висловлюванню.  

В контексті творчості І. Стравінського твір став маркером, що визначає декілька 

напрямків роботи маестро в майбутньому. Безумовно, він є продовженням 

неокласичних тенденцій, що панують в творчості композитора в цей період. «Ода» 

першою відкриває англійську тему, що стане панівною серед робіт Ігоря 

Стравінського наприкінці 1940-х – початку 1950-х років. Це перша ластівка, що 

приведе пізніше до таких визначних композицій як опера «Кар’єра марнотрата», Три 

пісні з Уильяма Шекспіра, Кантата на вірші невідомих англійських поетів ХV-XVI 

століть.  
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