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 Стаття присвячена огляду життя та творчості британської композиторки Меделін Дрінг 

у музично-історичному контексті ХХ століття на прикладі Тріо для флейти, гобоя та фортепіано. 

Виконаний детальний аналіз форми та засобів виразності, що впливають на загальну драматургію 

твору, а також надають уявлення про основні композиторські методи Меделін Дрінг. 
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Статья посвящена обзору жизни и творчества британской композиторки Мэделин Дринг в 

музыкально-историческом контексте ХХ века на примере Трио для флейты, гобоя и фортепиано. 

Выполнен детальный анализ формы и средств выразительности, влияющих на общую драматургию 

произведения, а также дают представление об основных композиторских методах Меделин Дринг. 

Ключевые слова: Меделин Дринг, Трио для флейты, гобоя и фортепиано, Мадлен Дринг, 

анализ Трио для флейты, гобоя и фортепиано Меделин Дринг, эволюция жанра трио. 

 

ХХ століття є надзвичайно яскравою сторінкою в історії музики, адже 

з’являються нові художні та музично-мовні принципи мислення композиторів на 

багатовіковому підґрунті. Поява нових синтетичних форм та жанрових моделей є 

досить цікавим явищем, яке породжує активну дискусію поміж музикознавців. 

Звичайно, що саме у цей час постать митця-композитора стає надзвичайно важливою і 

потребує особливого ставлення з дослідницького боку. Водночас, необхідно 
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констатувати, що дуже значна кількість композиторів ХХ століття лишається 

маловідомими, а творчість їх – недостатньо вивченою, в силу численних обставин. 

Серед таких надзвичайно цікавих, але досі маловідомих композиторів ХХ ст. є 

представниця англійської музичної культури – Меделін Дрінг. ХХ століття є 

надзвичайно яскравою сторінкою в історії музики, адже з’являються нові художні та 

музично-мовні принципи мислення композиторів на багатовіковому підґрунті. Поява 

нових синтетичних форм та жанрових моделей є досить цікавим явищем, яке 

породжує активну дискусію поміж музикознавців. Звичайно, що саме у цей час 

постать митця-композитора стає надзвичайно важливою і потребує особливого 

ставлення з дослідницького боку. Водночас, необхідно констатувати, що дуже значна 

кількість композиторів ХХ століття лишається маловідомими, а творчість їх – 

недостатньо вивченою, в силу численних обставин. Серед таких надзвичайно цікавих, 

але досі маловідомих композиторів ХХ ст. є представниця англійської музичної 

культури – Меделін Дрінг 

Талант Меделін проявився дуже рано. Вона відвідувала коледж зі стипендіями 

де навчалася на  скрипці та фортепіано. У рамках свого навчання всі учні виступали в 

дитячому театрі.  Вона офіційно розпочала навчання композиції в RCMJD зі Стенлі 

Драммонд Волфом в 1937 році, продовжила наступний рік з Леслі Флай, а наступні 

два - з Персі Баком. Вона продовжила навчання в Королівському коледжі для учнів 

старшого рівня, де її викладачем композиції був Герберт Хоуеллс. Вона кинула 

вивчення скрипки після смерті її викладача В. Ріда, наприкінці першого року. Вона 

також вивчала пантоміму, драму та співи. Любов Дрінг до театру та музики щасливо 

поєдналася; багато її ранніх професійних творінь були для сцени, радіо та 

телебачення. 

У 1947 році вона вийшла заміж за Роджера Лорда, який тридцять років працював 

головним гобоїстом у Лондонському симфонічному оркестрі. Вона написала кілька 

творів для Роджера, включаючи високо оцінені Танці для сольного гобоя. Незабаром 

після одруження її перші твори були опубліковані разом з Ленгніком та з Оксфордом 

(1948). 
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Книга Мадлен Дрінг: « Її музика, Її життя» Ро Ханкока-Чайлдом була 

опублікована в 2000 році (2-е видання 2009 р.) І містила ілюстрації мультфільмів із 

власних зошитів Дрінг, інтерпретовані Ро Хенкоком-Чайлдом. Біографія була частково 

профінансована чоловіком Дрінг, Роджером Лордом, з метою розповсюдження 

інформації про вклад  його покійної дружини. Кілька статей, компакт-диски та 

включення біографічної інформації Дрінг в книги про композиторів за останнє 

десятиліття забезпечили її ім'я місцем у сучасному лексиконі. Дрінг померла  у 1977 

році від мозкових крововиливів. Незважаючи на деяку плутанину щодо її останнього 

місця поховання, надгробний пам'ятник Дрінг був нещодавно виявлений на кладовищі 

Ламбет у Стрітхемі. 

Улюбленим композитором Дрінг в молодості був Рахманінов, і вона володіла 

великою кількістю фортепіано та вокальної музики Рахманінова, яка зараз перебуває у 

володінні Ро Ханкока-Чайлда. Дрінг вчилася з Гербертом Хоуеллсом, але не любила 

його як особистість, і її власна робота не виявляє заборгованості перед його музичним 

стилем. Іноді їй викладав Ральф Вуган Вільямс, але знову це мало очевидний вплив, і 

її музика не відображає традицій англійської народної пісні. 

Дрінг особливо сподобався (і наслідувала) манерам Пуленка, наприклад, у 

супроводі її пісні «I Feed A Flame». Як зауважив Ро Хенкок-Чайлд, Дрінг віддала 

перевагу язичним ідіомам, Гершвіну, Коулу Портеру та сонячному стилю Артура 

Бенджаміна. Почувши «Калипсо» в Лондоні, вона відповіла власним карибським 

танцем та західноіндійським танцем, для фортепіано. 

Дрінг навмисно не повторювала її музичний матеріал від твору до твору, завжди 

знаходячи свіжий підхід до гармонії та ритму. Якщо її вокальну музику коли-небудь 

порівнювали з Роджером Квілтером (можливо, через подібний вибір тексту), це 

помилкове порівняння. Квілтер був суцільно вікторіанським у світогляді, а його пісні 

глибоко мелодійні та контрапунктні. Навпаки, Дрінг дивилася в майбутнє і процвітала 

новизною і здивуванням, сподіваючись, що те, що вона написала, може злегка 

шокувати або змусити вас посміхнутися. Її вокальні мелодії виникають із основних 

гармоній і можуть бути важкими для звучання: акорди виходять першими, як зауважує 
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Ро Хенкок-Чайлд. Дрінг написала більшість своїх пісень для власного використання: 

вона мала високоякісний сопрановий голос із широким діапазоном та ідеальним 

звучанням. Існує кілька неформальних та інформативних записів співу Дрінг та 

відтворення її власних композицій.. 

Як мати та домогосподарка Дрінг не мала часу складати масштабні твори, тому 

більша частина її творів була у коротших формах. Вона написала твори для сольного 

фортепіано, фортепіанних дуетів, пісень з фортепіано та деяких камерних ансамблів, 

включаючи твори для фортепіанного дуету, флейти, гобоя, гармоніки, диктофона та 

кларнета, невелика кількість яких - педагогічні твори. Її твори для телебачення і радіо 

- всі 45 хвилині або коротше. Вона закінчила одноактну оперу «Шафа Любов» 

(опублікована у 2017 р.) Зі своїм другом Д.Ф. Ейткен (ніколи не виконувалась за 

життя, але отримала свою сценічну прем'єру в США у квітні 2018 року та європейську 

прем'єру в Шотландії в червні 2019 року). Танцювальна драма під назвою 

«Справедлива королева Ву», що виходила в ефір на телебаченні BBC в 1951 році. Їй 

було доручено написати музику до «Справжньої принцеси», балету та для кількох 

сценічних п’єс у Лондоні, що відбувалися з 1946 по 1971 рік. Вона часто 

співпрацювала з хореографом Фелісіті Грейєм та Д.Ф. Айткеном –лібретист. 

Сайм Уїльям Лорд, онук Дрінг, використав деякі її композиції для треків у 

своєму сольному альбомі "Lord Skywave". 

Дрінг рідко відмічала дати своїх композицій; багато дат походить з трактату 

Алістера Фішера про її пісні. Наведено дати публікації, багато з яких посмертно 

публікується її чоловіком Роджером Лордом. Деякі дати нещодавно були відновлені з 

використанням дат перших виступів та іншої інформації, що підтверджено в 

особистих документах Дрінг, а також в оглядах архівних газет. У 2018 році були 

надруковані та опубліковані три томи пісень, а також чотири томи кабаре та музичних 

ревю. Були також видані дуети та ансамблі [6]. 

Фортепіанне тріо – це камерний ансамбль з трьох інструментів, що складається з 

трьох – чотирьох частин. Якщо учасники цього ансамблю завжди виступають разом то 



 

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

http://onmavisnyk.com.ua/ 

 

© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 

 

ансамбль може назву, наприклад, українські фортепіанні тріо «Ukrainian Live», чи 

«Київське тріо», французьке тріо «Мандрівник» або норвезьке «Тріо імені Гріга». 

Жанр тріо виник у епоху класицизму, хоча струнні та клавішні з’явилися ще в 

епоху бароко. У середині XVIII століття в Центральній Європі цей жанр називали 

«музикою дамських салонів». У багатьох багатших будинках на фортепіано грали 

дами, а чоловіки супроводжували їх гру на струнних інструментах. Інструментальне 

тріо поряд зі струнним квартетом належить до найпоширеніших різновидів камерної 

музики і походить від стародавньої тріо-сонати 17 — 18 століття. Провідне місце 

займає жанр фортепіанного тріо (скрипка, віолончель, фортепіано), що зародився в 

середині 18 століття у творчості композиторів мангеймської школи. Перші класичні 

зразки такого тріо належать Й. Гайдну. Поширеними є також струнні тріо, написані 

для скрипки, альта, віолончелі.Дуже часто композитори присвячували свої твори в 

жанрі тріо жінкам. Тільки останнє з фортепіанних тріо Гайдна, написане для 

професійного піаніста. 

Великі, драматичні та віртуозні тріо Людвіга ван Бетховена змінили характер 

фортепіанного тріо. Наприклад, він переписав перші свої дві симфонії у формі 

фортепіанного тріо. І хоч їх зазвичай не називають, чи не вважають фортепіанними 

тріо, але вони, усе-таки, є частиною загального жанру. 

За складом виконавців розрізняють тріо: інструментальне, вокальне (терцет) і 

вокально-інструментальне. Інструментальні тріо розрізняють за складом інструментів 

— однорідні (наприклад струнні смичкові), і змішані (наприклад смичкові з 

фортепіано, з духовими інструментами, з арфою й т.д.). Тріо, до складу якого входить 

фортепіано, як правило називають фортепіанним тріо [3]. 

У джазовій музиці типовий склад тріо включає фортепіано (рідше гітара), 

контрабас та ударні. В рок-музиці тріо як правило включає гітару, бас-гітару та секцію 

ударних, при цьому один із музикантів або всі музиканти також співають. Можливі і 

інші склади тріо, наприклад Emerson, Lake & Palmer замість гітари використав 

клавішні. 
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Тріо також називається середня частина (розділ) тричастинної інструментальної 

п'єси, танцю, маршу, що звичайно контрастує з більш швидкими крайніми частинами. 

В цьому значенні тріо як правило є складовою «menuet et trio», або «scherzo et trio», що 

раніше писались як частина сонатного або симфонічного циклу. 

Структура класичного тріо виглядає наступним чином: 

І частина – сонатна форма, сонатне allegro 

ІІ частина – Повільна, контрастна, тричастинної будови 

ІІІ частина - рондо, сонатна, рондо-соната, варіації 

У наш час найчастіше виконують фортепіанні тріо Франца Шуберта, Фелікса 

Мендельсона, Роберта Шумана, Йоганнеса Брамса, Антоніна Дворжака, Петра 

Чайковського, Бедржиха Сметани, Моріса Равеля та Дмитра Шостаковича. 

Предметом цілісного аналізу стане Тріо для флейти, гобоя та фортепіано, яке 

написане у 1968 році. Досить цікавим є інструментарій ансамблю флейта, гобой та 

фортепіано, це безпосередньо пов’язане з тим, що чоловік Меделін був гобоїстом і 

значна частина творів була написана спеціально для цього інструмента. Слід наперед 

зауважити, що для Меделін Дрінг як для композитора романтика притаманна мажоро-

мінорна ладова система та альтеровані гармонії, що додають її музиці яскравого та 

свіжого звучання. 

Тріо має класичну тричастинну будову, що розташована за принципом 

контрасту. 

 

І частина. Allegro con brio. С-dur 

Частина має світлий, енергійний, життєрадісний  характер. Форма частини 

складна тричастинна з епізодом. 

1 розділ – А написаний в простій двочастинній формі, де 

а – має форму періоду з 14  тактів, що складається з двох речень (5+9 тактів). 

Перше речення - охоплює широкий діапазон в шість октав, що створює відчуття 

простору,  має наспівну мелодію, очевидно прослідковується вокальне начало, це ще 

підкреслено паралельним секстовим рухом, який виникає по вертикалі у гобоя та 
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флейти. Дуже виразним є хвилеподібний рух мелодії по однойменному мінору. (1-5 

тт.) 

 

 

Друге речення (5-14.тт.) є продовженням першого та має скерцозний характер, 

що підкреслюється штрихом staccato та октавними скачками, а також насиченою 

соковитою гармонією, а саме поява ЗмVI7
-5-7  

та 
 
VII

+3+5 

 

Між частинами є невелика зв’язка у вигляді ламаної гами та поступового 

низхідного гамоподібного руху (14-15 тт.) 

b – (6+7) два неквадратних  періоди  розвиваючого типу, розпочинає тему гобой 

в es – moll (16 т.), після чого стретою вступає флейта(17 т.), це нібито перекличка 

гобоя з флейтою, і висхідна секста звучить зовсім не аріозно та лірично, а досить 

активно і заклично, цей скачок заповнюється і за ним слідує наступний секстовий 

скачок, після чого тема проводиться в партії фортепіано(21 т.) . (16-28 тт.) 

 

2 розділ В – звучить в тональності cis-moll, за обсягом розділ 47 тактів, в якому 

панує поліфонічний тип розвитку музичного матеріалу, тема розділу відносно крайніх 
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частин  контрастна, це своєрідний ліричний відступ. Цей розділ форми слід 

класифікувати, як епізод. (29-78тт.) 

 

3 розділ А1 – (78-101тт.) реприза, що точно повторює матеріал 1-го розділу та 

стверджує життєрадісний характер частини, з невеликою каденцією з висхідних 

пасажів (102-105 тт.) Завершує частину мерехтіння мажоро-мінорної тоніки. 

 

 

Фортепіанна партія являє собою токатного типу акомпанемент, що задає 

енергійний тонус усій частині. 

ІІ частина.  Andante semplice. A-dur. 

Частина написана в простій тричастинній формі з хибною репризою та кодою. 

Споглядального, пасторального характеру, це ліричний центр циклу. 

Чотиритактовий вступ у фортепіано паралельними подвійними секстами в 

висхідному русі створює  пасторальний, легкий, ніжний, просторий образ. 

А – відкриває частину прекрасна мелодія вільного дихання, що звучить у 

інструментів та нагадує пастуші найграші, складається з двох речень. Друге речення 

розвиваючого типу, що побудоване на матеріалі другого мотиву (4+7) 

Спочатку тема звучить у соло гобоя – це ліричні світлі роздуми, складається 

вона з трьох мотивів. 
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Перший мотив –це рух від V – I ступенів. Кварта, що виникає в наслідок цього 

руху є не закличною та активною, а навпаки дуже поетичною та наспівною, оскільки 

мелодичний акцент дещо зміщений за рахунок подовження звучання V ступеня 

відносно І, що нівелює активність. 

 

Другий мотив побудований на висхідному русі тонічного секстакоду та 

висхідному стрибку ІІ – І ступіня. 

 

Третій мотив складається з двох речень, де перше речення фактично бере свою 

початкову інтонацію від другого мотиву теми та розвиває її в рамках періоду.  Опора 

на звуки Т
5
3 та Д7, поступовий низхідний гамоподібний рух мелодії приводить нас до 

каденції, що завершується Д. 

 

Друге проведення теми звучить у флейти в тональності С-dur, каденція 

модулюючого типу приводить нас назад в тональність A-dur. Третє проведення теми 

виконує  гобой, до якого в 22т. підключається флейта, які утворюють каденцію, 

переводить нас до середнього розділу форми композиційної побудови. 

В –  має  елегійний характер та прозоре звучання і не є контрастною, а вона 

інтонаційно споріднена, оскільки композиторка використовує  початковий елемент 

теми в оберненні, що  витікає з попереднього розділу А, і це створює  досить 

схвильований образ. Середній розділ має складну тричастинну будову (4+6+5+9/ 

a+b+a1+а2). 
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a – тема складається з декількох елементів 

Перший елемент – це низхідна квінта «соль-до» є як запитанням яке по черзі то в 

мажорі, то в мінорі буде виникати в солістів. 

 

Другий елемент теми – це  опора мелодії на тонічний тризвук cis-moll та  

мелодично-ритмічна  формула низхідний мелодичний рух  восьма з крапкою дві 

тридцять другі, що повторена двічі, дві восьмих та тріоль. 

 

b - Несподівано для слухача з’являється новий тематичний матеріал 

невизначений за формою, а саме паралельний рух по вертикалі секстами що дублює 

партія фортепіано – це  епізод  в розмірі 6т. в тональності As-dur, 

 

а дисонуюча гармонічна зв’язка в партії фортепіано приводить до наступного 

проведення теми в гобоя в тональності однотерцієвій a-moll. В цьому місці тема 

середнього розділу має ще більш опечалений відтінок це пов’язано з тембровою 

особливістю гобоя. 

Велика дев’яти тактова зв’язка, що побудована на другому елементі теми а 

приводить нас до другого проведення теми. 
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Друге  проведення є своєрідною кульмінацією тут  композиторка використовує 

підголоскову поліфонію, як спосіб  розвитку тематичного матеріалу, яка приводить до 

появи хибної репризи. 

Хибна реприза (11т.) має два розділи: 

1 розділ -  тема частини А звучить в тональності Ais-ais, така ладоперемінність 

робить образ дуже схвильованим та подекуди драматичним, схожу  рису можемо 

спостерігати в творчості Малєра та Шостаковича. 

2 розділ – тема з частини А повертає свої основні образні риси, тема звучить в 

гобоя, проте новизни та свіжості тематичного матеріалу додає партія флейти, в якій 

контрапунктом звучить протискладнення, що ніби обплітає основну тему та робить 

фактуру більш щільною.  

 

А1 – реприза є повторенням основної теми  в інструментів (8т.). 

Кода – являє собою висхідний пасаж, що виріс з другого елементу основної 

теми, та завершення на квінтовому тоні тонічного тризвуку, що є типово романтичною 

рисою. 
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Щодо партії фортепіано, то тут ясно проглядаються риси колисковості, а саме  

вона являє собою погойдування секстових інтервалів, що створює своєрідну подушку 

на фоні якої розгортається мелодія в солістів. 

ІІІ частина. Allegro giocoso. a-moll. 

Частина написана в складній тричастинній формі з каденцією та кодою. 

Частина має активний, жвавий, токатний, гротескний образ та дуже 

схвильований характер – це можливо картина скачок,. Третя частина являє собою 

блискучий фантастичний фінал. 

Вступ – це двотакт який готує появу основного тематичного матеріалу та задає 

енергійний вольовий образ частині. Вступ побудований на гармоній послідовності Т – 

Д
4

3
+5 

 - Т – Д7. Слід зауважити, що розщеплення Д-гармонії є одним із яскравих 

виразових засобів, для композиторів ХХ століття, і вносить в звучання свіжість та 

модерновість. 

А – складається з двох періодів повторної будови об’єднаних чотиритактовою 

зв’язкою (8+4+8), який являє собою тему, що складається з двох елементів. 

1 елемент теми – це секстові  висхідні та низхідні інтонації, що звучить як 

ствердження, а не як ознака вокального начала, оскільки ці окремі  мотиви беруться з-

за такту та  розділені між собою четвертними паузами тема цікава з  погляду ладо-

тональних особливостей – розширена тональність на основі центру «а» (низький ІІ 

ступінь, високі VI та VII ступені) Вступ флейти та гобоя  (т. 2), перетворюють 

фортепіанне solo на остинатну ритмічну основу-супровід супровід що  залишається 

незмінною протягом 9  тактів., виникає дует духових інструментів. 

 

2 елемент теми – це висхідний пасаж по звукам тонічної гармонії та низхідний 

поступовий рух, що приводить до звуків домінантової гармонії. 
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Невелика зв’язка у вигляді хроматичного гамоподібного руху приводить нас до 

частини В. 

В – контрастна,  складається з двох тем (4+4/a+b) 

1 тема а – написана в формі речення в тональності C-dur.  Тема має дуже 

витончений характер, за рахунок розшифрованого мелізму, що вносить елемент 

бароковості. 

 

2 тема b – це блискучі хвилеподібні пасажі флейти імпровізаційного типу, що 

звучать легко та просторо, щоразу сягаючи все вищого регістру. 

 

Розробка – поліфонічного типу, поєднує в собі елементи 1 теми з частини В та 

тема з частини А, що співставляються контрапунктом (14т.). 

Хибна реприза – основна тема звучить в тональності As-dur, що приводить нас 

до каденції (8т.). 

Каденція –це дует флейти та гобоя  імпровізаційного типу, з стрімкими 

висхідними  пасажами (19т.). 
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А1 – нарешті з’являється лише в репризі проведення теми в сольній партії 

фортепіано, що робить композиційну будову твору більш врівноваженою. Реприза є 

точним повторення матеріалу другого речення частини А (17 т.). 

Coda – це гамоподібний каскад, що рухається в зустрічному напрямку з 

прискоренням, що приводить до тоніки ля мінору.  (3 т) 

 

Фортепіанна партія як і в попередніх частинах є супроводом 

Отже, можна з впевненістю говорити що шлях вивчення творчості Меделін 

Дрінг тільки розпочато і вона потребує подальшого глибокого та детального 

дослідження. 
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