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ЗВУКОВИЙ ЛАНДШАФТ АНТИЧНОСТІ У «КАССАНДРІ» 

 ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

У пропонованій статті проаналізовано звуковий ландшафт драматичної поеми Лесі 

Українки «Кассандра». Використання звучань різної природи (як немузичних, так і музичних) 

збагачує художній світ, створений поетесою, робить його виразним та рельєфним. 
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Hordiienko Maryna. The Soundscape of Ancient Times in “Cassandra” by Lesya Ukrainka. 

Scientific advisor – Doctor of Arts, Professor Yu. Chekan. Piotr Tchaikovsky National Music Academy. 

This article examines the sounds which Lesya Ukrainka used in her dramatic poem “Cassandra”. They form 

distinct soundscape of the poem by nomination different sounds: musical tones and unmusical ones. This 

sounds help to create expressive and relief artistic world of the poem. 
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Гордиенко Марина. Звуковой ландшафт античности в «Кассандре» Леси Украинки. 

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Ю. И. Чекан. Национальная 

музыкальная академия Украины им. П. Чайковского. В статьи анализируется звуковой ландшафт 

драматической поэмы Леси Украинки «Кассандра». Использование звучаний различной природы (как 

музыкальных, так и немузыкальных) обогащает художественный мир произведения, делает его 

выразительным и рельефным.  
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Твердження про особливу музичну обдарованість Лесі Українки ні в кого не 

викликає сумнівів. Та й жвавий інтерес письменниці до музики: хоч академічної, хоч 

народної – вже ставав предметом наукових досліджень [1]. У роботі Григорія 

Кисельова так само розглядається й музика у творах Лесі, втім скидається на те, що 

автор обмежується певними музичними звучаннями та жанрами, аналізуючи 

драматичні твори авторки. Та не вони одні формують звуковий простір її творів – до 

них долучаються звучання немузичні: природні чи пов’язані з людською мовою (крик, 

шепіт, сміх тощо). Створення такого об’ємного простору звучань провокує звернутися 

до поняття «звуковий ландшафт». 

Звуковий ландшафт – термін, запропонований канадським музикознавцем і 

композитором Реймондом Мюрреєм Шейфером у книзі «Звуковий ландшафт: наше 

звукове довкілля та звучання світу». За його словами, «звуковий ландшафт – будь-яке 
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середовище, що звучить. Можна говорити про музичні твори як звуковий ландшафт, 

про радіо-програми чи звуки довкілля» [4, 7]. Науковець вивчає звуковий ландшафт, 

спираючись на основні етапи розвитку суспільства. Відтак аналізує то звуковий 

ландшафт доіндустріального суспільства, беручи до розгляду звучання, що є 

маркерами сільської місцевості (звуки на пасовищі, полюванні, серед господарства, 

звуки війни та пов’язані з релігійним обрядом), то звуковий ландшафт індустріального 

й постіндустріального суспільств – ті звучання, що пов’язані з життям міста у часи 

промислової та технологічної революцій. 

Отож спробуємо спостерегти, який звуковий ландшафт створює Леся Українка у 

драматичній поемі «Кассандра».  

Усі звучання, що трапляються у поемі, можна розділити на природні та 

культурні – пов’язані з діяльністю людини. Перша група є малочисельною, до неї 

можна віднести «шум темних, чорних вод моря», шепіт гадюк, воркотіння голубів та 

іржання коней.  

До культурних звучань належать, по-перше, пов’язані з людським мовленням, 

по-друге, з діяльністю людини: музичною та немузичною.  

Перша група – те, що пов’язано з людської мовою. Усього у поемі трапляється 

16 означників людського мовлення різного штибу. Серед них  особливі способи 

промовляння тексту (шепіт, голосіння, волання) та емоційно забарвлені вигуки (крик, 

виття, стогін тощо). Спробуймо їх згрупувати за різними ознаками. Спершу – за 

характером емоційного навантаження промовлених слів.  

Серед таких, що мають позитивне забарвлення, трапляється одне лиш слово 

«сміх», що вживається у тексті поеми двічі: в одному разі це сміх-насмішка над 

Кассандрою (вартовий хоче попросити у пророчиці жертовних чаш, щоб випити вина; 

його репліка з приміткою «сміється» [2, 85]), у другому разі – сміх Кассандри, що 

сміється з недовірливих троянців, коли її пророкування справдилися («Кассандра 

засміялась… ой як страшно!/ Від неї сміху я не чула зроду» [2, 91]). Тут сміх є 

амбівалентним – саме слово має позитивне забарвлення, однак суб’єкт сміху та його 
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привід трансформують це «позитивне забарвлення», надаючи йому інфернальних 

рис… 

Нейтральне значення має група з чотирьох слів: «гукати», що зустрічається двічі 

і «шепіт» – 5 разів, «гомін» та «галас» юрби – по одному разу. Гукає Гелен, 

підсилюючи звучання голосу, коли звертається до натовпу, гукає Кассандру на раду 

брат Деїфоб. Шепоче здебільшого Кассандра, хоча чути перешіптування і серед юрби. 

Підступно шепоче Клітемнестра, задумуючи вбити свого чоловіка разом з троянською 

пророчицею. Відрізняє ці звучання гучність, а вона так чи інак випливає з емоційного 

стану мовця: гукання виникають у момент урочистої піднесеності (Гелен) чи активної 

дієвості (Деїфоб), а шепіт позначає стани пророчого екстазу (Кассандра), недовіри 

(натовп) чи підступної впевнености (Клітемнестра).   

Решта означників – 14 різних слів мають негативне забарвлення. Це «картати», 

«жебоніти», «благати», «волати», «голосити», «квилити», «скиглити», «ридати», 

«вити», «стогнати», «зітхнути», «воркотіти», «плач», «крик», які сукупно 

зустрічаються у поемі 43 рази. Найчастіше ці слова характеризують мову Кассандри – 

15 уживань (третина від загальної кількості) та троянців – 6 уживань. Серед решти, 

чиє промовляння слів здобуває негативний емоційний відтінок, – мати Кассандри, 

Андромаха, брат Гелен, підступний ахеєць Сінон, який з’явився у Трої разом із 

зрадливим конем, вигадана наречена Сінона, коханий Кассандри – Долон. Втім 

частота вживання цих означників свідчить про те, що порівняно з мовою Кассандри, 

мова інших персонажів є значно менш експресивна.  

Зіставляючи означення мови окремо узятих персонажів та натовпу, помітно, що 

мова окремого персонажа є більш деталізованою. Натовп переважно характеризується 

словами «гомін», «лемент», «перешіптування», «галас», «радісне гукання» (ремарка: 

«велика юрба люду троянського … гомонить то дужче, то тихше» [2, 65], або 

«Замовкли миттю/ і галас, і розмови» [2, 62]). Окремі групи людей, як рабині, вартові, 

троянки спроможні ще на «плач», «голосіння», «сміх», «зітхання» (ремарки: «Серед 

троянок зітхання» [2, 73] або «рабині заходжуються коло Андромахи, голосячи» [2, 

28]).    
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Друга велика група звучань у драматичній поемі «Кассандра» – це звучання, 

пов’язані з діяльністю людини. Найперше, з музичною: згадується гра на сопілці («він 

тілько й жив, як грав там на сопілці/ серед отар» [2, 14]), спів під супровід флейти чи 

кітари («звели їм/ кітари й флейти взяти і музику/ збратати з ніжним співом» [2, 56] 

або «веселий бенкетний гомін, … чутно голос флейти, бренькіт кітари і співи» [2, 82]), 

спів весняних – очевидно, обрядових, пісень, гра на інструментах («не до зброї – / до 

ліри, до кітари він удався,/ до весняних пісень» [2, 36]) сигнальний згук сурми («Он 

вартовий сурмач/ то ж сурма голос має, Троя – вуха» [2, 69]). Спробуємо співвіднести 

згадані поетесою звучання з уявленнями про музичну культуру античності, що 

утвердилися у музикознавстві.   

Найпевнішим джерелом про музику античності лишаються літературні тексти: 

міфи, художні твори (як «Іліада», «Одіссея»), філософські трактати. Відомо, що Леся 

Українка залюбки вивчала цей корпус текстів, а тому її знання про античну музику 

теж ґрунтуються на них. Так, приміром в «Одіссеї» згадуються «кіфари й співи» на 

бенкетах, в «Іліаді» – награвання пастухів на сопілках, «звуки суремні з вражих 

загонів». Саме ці звучання поетеса переносить і у свій текст задля якомога точнішого 

відтворення музики античності.  

Є і такі звучання, що не пов’язані з музикуванням – це стукіт коліс (ремарка: 

«чутно гуркіт колісниці» [2, 93]), брязкіт зброї, свист стріл («я боюся/ іржання коней, 

брязкоту мечів,/ … а найгірше/ того смертельного співання стріл!» [2, 24]) та хряск від 

падіння будівлі (ремарка: «раптом його (плач. – М.Г.) покриває хряск від падіння 

будови» [2, 92]). Ці звуки пов’язані з описуваною у поемі війною між троянцями та 

ахейцями і доповнюють звуковий ландшафт немузичними звучаннями.  

Отож, у своїй «Кассандрі» Леся Українка намагається якомога повніше 

зобразити звуковий ландшафт античності, звертаючись до звуків природи та 

специфічного промовляння тексту і вигуків, описуючи музичні та немузичні звучання, 

пов’язані з діяльністю людини. Таким чином, поетеса комплексно відтворює побут 

Давньої Греції, спираючись не тільки на історію, звичаї та міфи, а й на звуковий 

ландшафт античності.    
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