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Синергетика та вокальний змiст теорiї
Б. Л. Яворського
Теорiя синергетики в наш час пропонує оригiнальний свiтогляд, свої шляхи виходу з кризи наукової рацiональностi та новi стандарти науковостi
знання, намiчаючи риси постмодернiстського способу наукового мислення i
вносячи суттєвi корективи в загальнонаукову картину свiту. У зв’язку з
цим особливо зростає всебiчне осмислення багатовимiрного феномену
синергетичної особистостi Б. Л. Яворського, котрий iстотно вплинув
своєю дiяльнiстю на формування вокальної парадигми музичної освiти.
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Постановка проблеми та її актуальнiсть полягає у необхiдностi вивчення досвiду видатних майстрiв, якi працювали над створенням вокальної парадигми вищої музичної освiти. Серед них –
музикознавець, піаніст і концертмейстер, композитор і громадський
діяч Болеслав Леопольдович Яворський (1877, м. Харків – 1942,
м. Саратов)1*. Зокрема, розвиваємо його результати в царинi синер1 Для Ніжина відоміше ім’я іншого Яворського – митрополита Стефана (Семена Івановича Яворського (1628, м. Яворів – 1822, м. Москва)) – видатного
богослова, письменника, філософа, проповідника, засновника й будівничого
Свято-Богоявленського чоловічого монастиря, церковного адміністратора та
визнаного в Україні та Європі теолога й філософа, ім’ям якого названо одну з
центральних вулиць міста. Яворський Болеслав Леопольдович (1877 – м. Харкiв, 1942 – м. Cаратов), – доктор мистецтвознавства, пiанiст, композитор,
педагог, музично-громадський дiяч, вихованець київської та московської шкiл,
у 1916–1921 рр. – професор Київської консерваторiї, засновник i перший директор Народної консерваторiї. Серед його учнiв – М. Леонтович, Г. Верьовка,
М. Верикiвський, П. Козицький, Е. Скрипчинська, А. Альшванг, Ф. Надененко,
М. Пекелiс, В. Цукерман, С. Протопопов, В. Дукельський та iн. Б. Яворський –
автор опер "Пелеас i Мелiзанда" (1907), "Вишка Жовтня" (1930, Большой театр);
балету "Джен Вальмор" (1910); оркестрової п’єси, фортепiанних творiв, понад
30 романсiв на сл. К. Бальмонта, А. Бєлого, В. та О. Брюсових, Ван Лерберга,
М. Метерлiнка, I. Пулькiна, Ф. Сологуба, П. Шеллi (вид. П. Юргенсона, 1913,
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гетики (synergeia – з гр. Спiвтворчiсть). Пізнаємо передбачену ним
самим синергiйну модель особистостi митця, який в iдеалi акумулює
в собi рiзнi сторони загального музично-iсторичного процесу, через
вивчення синергiйної моделi безмежного свiту музичного мистецтва.
Однiєю з домiнант цього iновацiйного для вокальної освiти синергетичного процесу пiзнання стає мiждисциплiнарнiсть i подальше
впровадження принципу еволюцiонiзму.
Метою даної публiкацiї є спроба визначення впливу виконавської, педагогiчної та наукової творчостi Б. Л. Яворського (доктора
мистецтвознавства, одного з перших професорiв Київської консерваторiї) на формування вокальної парадигми вищої музичної освiти.
Обираємо своїм завданням вiднайти й заповнити змiстом лакуни
вокального змiсту в творчо-науковiй спадщинi цього визначного
українського митця – автора одноiменної «теорiї Яворського».
Зазначимо, що постать Б. Л. Яворського постiйно привертає до
себе увагу дослiдникiв, якi здебiльшого зосереджуються на бiографiчних i теоретичних здобутках митця [1–2; 5; 6; 10]. Основи теорiї
Яворського було розроблено в першi роки ХХ ст., а її найуживанiшу
назву – «ладова теорiя» – було введено в 1912 р., спочатку ж (з 1908 р.)
концепцiя мала назву «будова музичної мови», а з 1918 р. – «теорiя
слухового тяжiння». Науково-дослiдна робота Б. Яворського розгорталась упродовж майже пiвстолiття й охопила всi сфери музикознавства: теоретичну гармонiю, iсторiю музики, музичну естетику й
соцiологiю. Згiдно з розробленою ним теорiєю музичного мислення,
змiстом музичного мистецтва, основою його впливу на людину є
наявнiсть психiчних i психологiчних принципiв як вiдображення схеми суспiльного процесу вiдповiдної епохи [18; 19]. Шляхом поєднання законiв музичного мислення з явищами iсторичного, загальнокультурного, естетичного порядку вчений прагнув осмислити цiлiсне
сприйняття не тiльки самого музичного твору, а й умов його
побутування. Основнi ж заслуги теорiї Яворського полягають в
аналiзi структури ладоутверень, внутрiшньої ладової органiзацiї музичного твору та музично-iсторичного процесу, а також у проведеннi
аналогiй у розвитку рiзних видiв мистецтв. I саме тут дослiдник
побачив багато прихованого вiд очей його сучасникiв i поцiнованого
1915), а також кiлькох опусiв сольних i хорових обробок українських народних
пiсень, записаних вiд П. Сеницi, та iн.; аранжувальник низки солоспiвiв
"Й. С. Бах. Пiснi й арiї. Фортепiанний супровiд на основi баса Й. С. Баха"
(1939; 2-ге вид. 1966).
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лише десятилiття потόму. Наукова доля Яворського була складною
й драматичною, головним чином, через постiйну зайнятiсть накладеними на нього обов’язками держслужбовця, вiдповiдального за
формування нової освiтньої парадигми в масштабах усього СРСР, i
йому вдалося оприлюднити лише незначну частину своєї спадщини,
а саме: «Строение музыкальной речи: ч. 1–3» (М., 1908 р.), «Упражнения в образовании ладового ритма: ч. 1» (М., 1915), «Структура
мелодии» (М., 1929 р.) [17]. Найважливiшi ж результати було зафiксовано в уснiй лекторськiй, педагогiчнiй та епiстолярнiй дiяльностi
(його листування з композиторами утримувало в собi змiстовнi
навчальнi завдання й насправдi було заочним консультуванням],
нечисленних статтях та навчальних посiбниках, рукописах (архiв
Б. Яворського мiститься у фондах музею М. I. Глiнки) i – що вельми
показово – найповнiше вiдображено в роботах його учнiв i послiдовникiв. Його вплив вiдчули на собi Б. Асаф’єв, В. Багадуров, Ф. Блуменфельд, I. Браудо, Р. Глiєр (дружнi та професiйнi стосунки якого з
Б. Яворським тривали впродовж 1892–1942 рр.), М. Гнесiн, Д. Зернов, В. Конен, Л. Кулаковський, Е. Курт, О. Месiан, М. Мясковський
(їхнє професiйне листування тривало 27 рокiв поспiль!), Г. Нейгауз,
C. Протопопов, Д. Шостакович, М. Юдiна, а також теоретики-музикознавцi й композитори наступних поколiнь: Н. Горюхiна, В. Задерацький, В. Золочевський, I. Котляревський, Н. Корихалова, Г. Ляшенко,
Л. Масленкова, В. Медушевський, В. Москаленко, Є. Назайкiнський,
О. Орлова, В. Протопопов, I. Пясковський, М. Скорик, А. Сокол,
Ю. Холопов й iн. [17]. Зазначимо, що в побудовi нашої концепцiї
виховання спiвака-солiста ми керувалися основними положеннями
теорiї Яворського, зокрема, його етнологiчними результатами [1].
Саме Б. Яворський найближче з усiх своїх сучасникiв пiдiйшов i до
визначення явища, названого Е. Куртом «енергiєю музичного становлення» [11]. Однак Б. Яворський i Е. Курт дошукувалися рiзних
причин, джерел цiєї енергiї: для Курта першопричиною були висотнi
вiдношення мiж звуками, для Яворського – ладова природа музичного мистецтва. Внутрiшнi ж ладовi протирiччя Б. Яворський вбачав
у боротьбi двох основних начал – стiйкостi та нестiйкостi (рос.
«устόи» – «неустόи»]. У таких його роботах, як «Психологiчний
етюд-характеристика поведiнки й мiмiки спiвака при моральному
пригнiченнi та при енергiйнiй пристрасностi» (1901), «Про народну
пiсню» (1917), «Дихання» (1924), «Спiв i спiваки» (1932), «Камерний
спiв» (1935), зафiксовано головнi принципи роботи з вокалiстами,
перейнятi вiд К. Еверардi та розвиненi у процесi самостiйної вико-
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навської практики [19]. Важливо зазначити, що саме Б. Яворському,
поряд iз введеними ним у музикознавство термiнами: «iнтонацiя»,
«внутрiшня слухова настройка», «ритмiчна грань», «синергiя», «зiставлення тональностей», «теорiя музичного мислення» та iн., належить i класифiкацiя стилiв спiву на «камерно-мiнiатюристичний», «камерно-станковий», «фресково-концертний» та «оперно-декоративний»
[20, с. 655]. Як бачимо, продуктивна концертмейстерська дiяльнiсть
Б. Яворського зi спiваками стала важливим пiдґрунтям i його
наукових результатiв, визначивши домiнантою композиторської та
виконавської творчостi митця саме вокальну музику.
З iм’ям Б. Яворського насамперед асоцiюється теорiя ладового
ритму (сам термiн означає розгортання ладу в часi], що справила
великий вплив на подальший розвиток музикознавства: «так у консерваторiї називають науку про «музичне мислення», над якою я
працюю» [20, с. 35]*****. Вiдкритий Б. Яворським закон слухового
тяжiння став основою його гiпотези, яка згодом виросла в теорiю
музичного мислення з її особливостями щодо рiзних епох. Почавши
з дослiдження «... бiологiчних засад поведiнки – з енергiї її видiв i
спiввiдношень, вiн узяв принципи вивчення ролi спiльної дiї слухового
i зорового свiтосприйняття за один iз вихiдних пунктiв своєї теорiї
ще задовго до вiдкриття фiзiологами природи аналiзаторiв i формування науки «музична психологiя»; вiдiйшов вiд асаф’євської гiпотези
про музичну форму «... як звучання речовини, перетвореної людською свiдомiстю на стрункий органiзм», коли «... енергiя, витрачена
на подолання опору матерiї i на її перетворення, i є ... змiстом», а
також – вiд його теорiї накопичення пiсенної енергiї, – разом же
обидва цi вченi збудили дослiдницький iнтерес у наступних поколiнь
до вивчення не лише етнографiчного вияву народнопiсенної творчостi, але й до глибоко етнологiчного входження у її «... своєрiдну
iнтонацiйно-емоцiйну мову, старовиннiсть цiєї мови та рiзноманiтнiсть її вiдтiнкiв, строю, складу та форм» [18, с. 17]; [14, с. 79]; [4,
с. 90; 82]. Сенсацiйним було вiдновлення Б. Яворським прихованого
змiсту бахiвського шедевру – 48 прелюдiй i фуг «ХТК», що насправдi виявився музичним тлумаченням образiв Старого й Нового
Заповiту, передбачень i пророцтв, Житiй Христа [5].
Iсторичне музикознавство, дослiджуючи рiзнi сфери художнього
життя, випустило з поля свого зору таку важливу тему, як концертмейстерська дiяльнiсть пiанiстiв-композиторiв, якi традицiйно супроводжували виконання не тiльки своїх, але й чужих творiв, у результатi чого вiдбувався унiкальний творчий акт, коли один автор ставав
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iнтерпретатором творiв iншого майстра – свого попередника чи сучасника. Для пiзнання iсторiї музики подiбнi художнi подiї мають
непересiчне значення, оскiльки вiдображають не просто виконавську еволюцiю, а й процес творчого (композиторського] переосмислення музичного матерiалу. Б. Яворський, поза своєю науковою,
педагогiчною, композиторською, сольною пiанiстичною та музичноорганiзацiйною дiяльнiстю, був широко вiдомий саме як концертмейстер вокалiстiв, який вимагав вiд них «... великої роботи над
поєднанням музичного образу зi словесним ... Для досягнення цiєї
мети Болеслав Леопольдович придумував ряд технiчних вправ для
чiткої та виразної роботи над словесним текстом», – згадує народна
артистка СРСР К. Держинська [20, с. 233]. Розповiдаючи про роботу
Б. Яворського з вокалiстами над образом, О. Бутомо-Названова вiдзначає його «невичерпну криницю знань, iнтересiв, рiзнобiчне охоплення життя, ерудицiю в царинi мистецтва, винятковий дар /.../ творчостi життя», й, хоча сам вiн нiколи не спiвав i не володiв тим специфiчним комплексом, описаним М. Дейша-Сiоницькою у працi «Спiв у
вiдчуттях» (1926], його «рiзнобiчна обдарованiсть, увага, бажання
завжди проникнути в суть вивченого явища давали йому iнодi й у
цiй царинi перевагу над фахiвцями» /Ред. В. А./; [20, с. 236–237].
Б. Яворський виробив i застосовував у роботi з вокалiстами унiкальний комплекс аналiтичних методiв, нацiлених на вiдтворення художнiх образiв кожного виконуваного твору, вiдповiдно до жанру, стилю,
композиторського задуму. Тут доречним буде навести цiкавi судження про образнiсть, сформульованi О. Гольденвейзером: «… я не
стомлююся повторювати своїм учням про необхiднiсть вiдповiдностi
звукового образу рухам i вiдчуттям граючого /…/ У спiвака є перевага: його iнструментом є його власний голос» [8]. Пошуки критерiїв
iнтелектуального впливу на вокалiстiв у царинi епiстолярної спадщини пiанiстiв-концертмейстерiв – рiдкiснi, та надзвичайно результативнi, й заслуговують на вивчення [6]. Б. Яворський вимагав вiд
спiвакiв особливої уваги до пластичних мистецтв, просив їх
рухатися в ритмi вокальної музики, вiдшукуючи пластику й зручнiсть
мелодiї у пластичних рухах тiла (суголосними були методи синтезування сценiчної мови Леся Курбаса та евритмiя танцiвницi Айседори Дункан]. Прищеплював вокалiстам навички «логiчного розбору
та вивчення тексту напам’ять /.../ читання тексту з диригуванням
(без супроводу], пiсля чого можна було перейти до виконання мелодiї (музика i словесний текст] iз диригуванням, а вже потiм – до спiву
романсу в супроводi фортепiано», – згадує О. Горощенко [20, с. 244].
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Сформувавшись як концертмейстер пiд керiвництвом славетного
маестро Еверардi, Яворський вже нiколи не полишав працювати зi
спiваками. У рiзнi перiоди свого життя вiн готував розгорнутi концертнi програми з Олексiєм Аскоченським, Марiєю Баратовою, Ольгою
Благовидовою, Олександром Богдановичем, Ольгою Бутомо-Названовою, Людмилою Васнєцовою, Оленою Гейциг, Олiмпiадою Горощенко, Ксенiєю Держинською, Марiєю Дейша-Сiоницькою, Лiдiєю
Звягiною, Нiною Кошиць, Володимиром Лоським, Ольгою Окунєвою,
Назаром Райським, Євгенiєю Романовою, Серафимою Сенициною,
Миколою Фiлiмоновим, Оленою Хрєннiковою, Марiєю Цибущенко,
Тамарою Шенейх, Олександрою Шперлiнг, Анною Ян-Рубан та iн.
[17]. У 1907–1911 рр. Б. Яворський разом з солiсткою Большого
театру М. Дейшa-Сiоницькою органiзував 15 безкоштовних вечорiв:
«Музичних виставок», якi вiдбувались у залi Синодального училища
Москви. Деякi з них були цiлком присвяченi камерним творам сучасних авторiв, у тому числi його власнiй романсовiй музицi. У 1928 р.
вiн провiв цикл концертiв «Пушкiн в музицi» з О. Бутомо-Названовою,
також виступаючи як пiанiст-концертмейстер i лектор.
Iншою сферою його дiяльностi була музично-органiзацiйна. По
закiнченнi в 1903 р. Московської консерваторiї у С. Танєєва (спецiальна теорiя та композицiя) та М. Шишкiна (фортепiано) Б. Яворський
брав участь у роботi Музично-етнографiчної комiсiї при Московському унiверситетi; викладав у Московськiй народнiй консерваторiї
(разом iз С. Танеєвим був одним iз її засновникiв), здiйснюючи велику методичну роботу зi складання навчальних планiв, програм,
створення методичних рекомендацiй тощо. Разом iз Р. Глiєром та
О. Скрябiним Б. Яворський – серед засновникiв Спiлки росiйських
композиторiв (1913) та Бюро з експлуатацiї авторських прав на
музичнi твори (1914). Увесь цей досвiд знадобився йому пiд час
другого Київського перiоду, що тривав упродовж 1916–1921 рр.
Прийнявши пропозицiю директора Київської консерваторiї
Р. Глiєра, Б. Яворський з вересня 1916 р. працював тут професором
кафедри фортепiано та композицiї. Попри своє значне педагогiчне
навантаження (навчав iз фаху 39 пiанiстiв та 12 композиторiв) продовжував активно виступати як пiанiст i концертмейстер у Києвi та
Москвi. Концерти вiдбувалися майже щоденно, у програмi – класичнi та щойно написанi твори: його самого та колег-композиторiв.
Проводив численнi майстеркласи – творчi зустрiчi своїх учнiв з видатними музикантами i композиторами Ф. Блуменфельдом, Ф. Гартманом, О. Глазуновим, Р. Глiєром, М. Гнесiним, Г. Нейгаузом,
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С. Прокоф’євим та iн. (у книзi вiдвiдувань його класу в Київськiй
консерваторiї – 88 записiв) [20, с. 629]. Восени 1917 р. Б. Яворський
створив план майбутнього музикознавчого факультету Київської
консерваторiї, який мiстив такi дисциплiни, як фiлософiя, естетика,
мистецтво та музичнi стилi. Окремий аспект його дiяльностi становило музичне просвiтництво, спрямоване на молодь i дiтей: ця робота здiйснювалась у заснованiй ним у 1917 р. в Києвi при Товариствi народного театру i мистецтв Народнiй консерваторiї, першим
директором якої вiн був.
У 1918 р. Б. Яворський, на запрошення Ф. Блуменфельда, працював професором теорiї музики у Вищому музично-драматичному
iнститутi iменi М. В. Лисенка, а в 1920 р. викладав «Вступ у науку
про музику», «Iсторiю музики», «Основи вчення про ладовий ритм»
для студентiв-музикознавцiв Київського унiверситету. Тут слiд зазначити,
що музичне життя Київського унiверситету святого Володимира iз
часу його заснування у 1834 р. мало два рiвнi: освiтньо-професiйний
та аматорський, i сам Б. Яворський, будучи в 1897–1898 рр. студентом математичного факультету цього ВНЗ, вiдвiдував тут лекцiї з
iсторiї й теорiї музики, якi невдовзi було перенесено в лоно Київської
консерваторiї великою мiрою завдяки його органiзаторським зусиллям. Б. Яворський стояв бiля витокiв реорганiзацiї Київської консерваторiї й Музично-драматичного iнституту в новий навчальний
заклад, брав безпосередню участь у формуваннi нової музично-освiтньої парадигми, сприяв виробленню навчальних планiв для теоретикiв та iсторикiв музики, яких у Київськiй консерваторiї на той час
iще не готували (спершу тут були однi лише виконавськi факультети).
Працюючи в Києвi упродовж яскравого i трагiчного чотирирiччя
української державностi, що тривала з 1918 по 1922 рiк, Б. Яворський
не тiльки багато виступає як пiанiст, ансамблiст i концертмейстер вокалiстiв, але й веде семiнари й лекцiї, пише науковi статтi, в яких
кристалiзується його майбутня теорiя музичного мислення. Наприкiнцi 1919–1929 навчального року меморандум вчених Києва рекомендує його в Українську академiю наук з проханням присвоїти
звання академiка. Б. Яворський не стояв осторонь полiтичного життя
України i на початку 1921 р. ввiйшов до Комiтету пам’ятi свого учня
М. Леонтовича *****. Уже невдовзi майже всiх членiв цiєї органiзацiї
було репресовано. Б. Яворський вцiлiв завдяки вимушеному термiновому вiд’їзду до Москви на виклик наркома освiти А. Луначарського.
В Україну вiн бiльше не повернувся, працюючи в 1921–1930 рр. у
Наркомпросi завiдувачем музичного вiддiлу Головного управлiння
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професiйної освiти всього СРСР. Пiд його керiвництвом було проведено реалiзацiю iдеї безперервної музичної освiти, а саме утвердження її трьох ланок: нижчої (музична школа), середньої (музичний
технiкум) i вищої (консерваторiя), та створено єдиний навчальний
план. Водночас продовжував педагогiчну дiяльнiсть, завiдував навчальною частиною в Першому московському державному музичному
технiкумi, виступав з блискучими науковими доповiдями, зокрема, в
консерваторiях Києва, Ленiнграда й Москви, де вiв постiйнi семiнари
(найпомiтнiшi – «Бахiвський» та «Iсторiя виконавських стилiв»).
Упродовж 1921–1931 рр. Б. Яворський був дiйсним членом (академiком) Московської державної академiї художнiх наук. Але його
зв’язки з Україною не було перервано. 5 лютого 1930 р. у Москвi
вiдбулась Всесоюзна наукова конференцiя, присвячена теорiї ладового ритму. Серед численних промовцiв – вихованцi Б. Яворського з
Київської консерваторiї: Г. Верьовка (з доповiддю «Про музичну
роботу на основi ладового ритму в Українi»), Н. Гольденберг, С. Протопопов, I. Рабинович. Пiсля диспуту Б. Яворський упродовж п’яти
годин вiдповiдав на запитання. Однак уже незабаром теорiю Яворського було визнано «немарксистською», деякi слабкодухi учнi його
зрадили. Почалися митарства.
У 1930–1931 рр., у зв’язку з постановкою своєї опери «Вишка
Жовтня», Б. Яворський працював педагогом-концертмейстером оперної майстернi Московського Большого театру, де також проводив
численнi семiнари й практичнi заняття з вокалiстами, присвяченi
проблемам музичного мовлення, слухання музики, дикцiї, ритмiки,
теорiї музичного виконавства, cольного та ансамблевого спiву. Вiдсторонений вiд навчально-освiтнього процесу, з 1932 р. працював
старшим редактором державного музичного видавництва («Музгиз») i тiльки восени 1938 р. отримав запрошення Московської консерваторiї для читання авторського курсу «Iсторiя виконавських стилiв» аспiрантам усiх факультетiв, а також для втiлення творчих проєктiв. Одним iз них була студентська постановка опери С. Танєєва
«Орестея», здiйснена Б. Яворським разом з А. Долiво на кафедрi
камерного спiву в 1939 р. Ось як про це згадує пiанiстка М. Юдiна:
«Участь Болеслава Леопольдовича у створеннi постановки «Орестеї» Танєєва виразилась також вельми яскраво у прочитанiй ним
лекцiї (для всього педагогiчного i студентського складу МГК) про
Танєєва, його творчiсть i свої зустрiчi з чудовим композитором. Народу було багато, враження сильне, писались записки, ставились
запитання, як завжди, довкiл Яворського «життя било ключем!» /.../

Література та культура Полісся № 103. Серія "Філологічні науки" № 18

121

Як у всiх своїх вдалих i натхненних висловлюваннях, Болеслав Леопольдович зумiв вiдшукати Вiчне у скороминущому, об’єднати далеке
i протилежне, знаходячи основний стрижень трагiчного конфлiкту»
[20, с. 204].
На початку 1941 р. Б. Яворському було присуджено науковий
ступiнь доктора мистецтвознавства без захисту дисертацiї. А наступного року вiн помер, працюючи за письмовим столом. Останнiм
його адресатом був Д. Шостакович (листування з яким розпочалося
ще в 1925 р.), який незадовго перед тим допомiг професору
Б. Яворському полiпшити житловi умови в Саратовi, де перебувала
в евакуацiї Московська консерваторiя.
Окремо слiд сказати про дипломатичну мiсiю Б. Яворського,
якого уряд СРСР неодноразово вiдряджав до Iталiї, Нiмеччини,
Францiї, Англiї для вивчення стану музичної освiти, влаштування
гастролей, а також для налагодження стосункiв з видатними музикантами-емiгрантами з СРСР, зокрема, С. Прокоф’євим, який у 1936 р.
повернувся на батькiвщину******. У 1926 р. Б. Яворський сприяв виступам киянки, солiстки Большого театру К. Держинської у Нiмеччинi,
де гастролював разом з О. Бутомо-Названовою. Тодi ж, пiд час
пiвторамiсячного вiдрядження в Нiмеччину, Австрiю та Францiю
(«для ознайомлення з постановкою музично-навчальної справи»),
Б. Яворський вiдвiдав спiвачку Н. Кошиць, якiй акомпанував ранiше
в Києвi, а тут – у її паризькому салонi, де познайомився з В. Горовицем) [19, с. 643]. Саме завдяки клопотанням Б. Яворського та
С. Прокоф’єва, який на той час жив у Парижi, К. Держинська спiвала
на сценi Ґранд-Опера та взяла участь у концертному виконаннi
опери М. Римського-Корсакова «Сказання про невидимий град
Кiтеж i дiву Февронiю» силами Большого театру (вражений її спiвом,
Бруно Вальтер у своїй майбутнiй берлiнськiй постановцi «Пiкової
дами» П. Чайковського волiв чути в партiї Лiзи лише її) [12].
Як бачимо, творчі здобутки Б. Яворського вражають своїм гармонiйним поєднанням i досконалим розвитком кожного його таланту.
Вiн був музикознавцем i винайшов власну теорiю; здiйснив структурно-семiотичний опис творчого процесу; писав i виконував свою i
чужу музику; викладав i реорганiзовував освiтнiй процес; дослiджував
музичнi термiни та впроваджував новi; перекладав значнi музичнотеоретичнi працi та поезiї з нiмецької, французької, польської мов на
росiйську й навпаки i навiть створював балетнi лiбрето. Сучасники
одностайно вiдзначали «демонiчну» невтомнiсть Б. Яворського,
умiння невiдступно вести спiвбесiдника за ходом своїх думок i

122

Literature and Culture of Polissya № 103. Series "Philology Research" № 18

немовби програмувати на подальшу творчу дiяльнiсть, накреслюючи її етапи, ближчi цiлi й кiнцеву мету. Про його самодостатнiсть
свiдчить вiдсутнiсть будь-яких звань i нагород.
Основну свою увагу ми зосередили на малодослiдженому аспектi дiяльностi Б. Яворського як концертмейстера вокалiстiв. Цiлком
можливо, що, в разi вивчення його неозорої ансамблевої та сольної
пiанiстичної дiяльностi, питома вага висвiтлення iнструментальної
сфери виконавської амплiтуди цього митця була б вищою. Та ми
свiдомо обмежили тему дослiдження аспектiв особистостi Б. Яворського його акомпанементом вокалiстам, як особливим феноменом
музичного виконавства. Подiбна вокальна «гегемонiя» екстраполюється на увагу, яку композитори придiляли вокальним жанрам, що
неминуче сприяло тому, що саме вокальна музика займала надто
важливе мiсце в їхнiй творчостi, а вiдтак – i в акомпанiаторськiй
дiяльностi (нами було вивчено ейдос вокальностi у творчостi
Ф. Шопена) [1, с. 103–106]. Не був винятком i Б. Яворський, чия
активна концертмейстерська практика з вокалiстами стала невiд’ємною частиною сольної виконавської дiяльностi пiанiста, а також
опосередковано вплинула на формування нових концертних форм i
засобiв художньої виразностi музики.
Насамкiнець зазначимо, що Б. Яворському був також притаманний яскравий хист менеджера музичного мистецтва, вповнi втiлений
ним на рiзних посадах. Цiкаво, що сам вiн нiколи не диференцiював
своєї рiзнопланової дiяльностi, що зайвий раз засвiдчує передбачену
ним самим синергiйну модель особистостi митця, який в iдеалi
акумулює в собi рiзнi сторони загального музично-iсторичного процесу.
Висновки. Синергетика становить мiждисциплiнарне спрямування наукових дослiджень, в рамках якого вивчають загальнi закономiрностi процесiв переходу вiд хаосу до порядку й назад (процесiв
самоорганiзацiї та самовiльної дезорганiзацiї). Всебiчне подальше
осмислення представленого феномена синергетики у вокальному
змісті теорії Б. Яворського особливо зростає в наш час, коли теорiя
синергетики як самоорганiзацiї пропонує оригiнальне свiторозумiння
й свої шляхи виходу з кризи наукової рацiональностi; новi стандарти
науковостi знання, накреслюючи контури постмодерного образу
наукового мислення та вносячи iстотнi корективи в загальнонаукову
картину свiту.
ПРИМIТКИ
**Важливо зазначити: ще в XIX ст. поняття «концертмейстер» стосовно
пiанiста не iснувало (впорядковуючи англомовну анотацiю до статтi, ми
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знайшли цьому пiдтвердження: термiн «концертмейстер» стосується не пiанiстiв, а оркестрових музикантiв, керiвникiв вiдповiдних груп iнструментiв).
Композитори ж традицiйно займались усiма видами концертмейстерської та
акомпанiаторської дiяльностi.
*** М. Леонтович – український композитор, хоровий диригент, громадський дiяч, педагог, автор обробок українських народних пiсень для хору
«Дударик», «Козака несуть», «Щедрик» (вiдомої в усьому свiтi, як рiздвяна
колядка «Carol of the Bells»). Учень Б. Яворського, автор практичного курсу
навчання спiву, методична концепцiя якого полягає у розвитку i вихованнi
ладового слуху i ладового мислення з урахуванням належної уваги до свiдомого звуковисотного уявлення на конкретних мелодичних прикладах [12].
**** Ось що пише про це В. Кузик: «Хто ж були тi першi, котрi виголосили
заклик «гуртуймося»? 1 лютого значна група митцiв, професори i студентство
зiбрались у Київському музично-драматичному iнститутi iм. М. В. Лисенка,
щоб, як годиться за християнським звичаєм, спорядити концерт з творiв
Леонтовича. А по концертi урядили Комiтет пам’ятi М. Леонтовича. Сьогоднi
годиться з глибокою шаною у серцi назвати кожного з них, бо то здебiльшого
люди, знаменнi для нашої культури: Кирило Стеценко – видатний композитор, фундатор Комiтету, Юхим Михайлiв – художник-символiст, поет,
мистецтвознавець, перший голова Комiтету, Олесь Чапкiвський – журналiст,
мистецтвознавець, секретар Комiтету, Пилип Козицький – композитор,
педагог, заступник голови Комiтету, Климент Квiтка – вчений-фольклорист,
Дмитро Ревуцький – фольклорист, фiлолог, мистецтвознавець, перекладач;
композитори, бiльшiсть з яких були i диригентами, – Михайло Верикiвський,
Якiв Степовий, Борис Лятошинський, Григорiй Верьовка, Федiр Попадич,
Порфирiй Демуцький, Василь Верховинець, Павло Гайда; вчений-теоретик
Болеслав Яворський, видатний поет, а на той час i хоровий диригент Павло
Тичина, блискучий пiанiст i педагог Фелiкс Блуменфельд, хоровий диригент
Нестор Городовенко, новатор театральної режисури Лесь Курбас, вiдомий
актор Iван Садовський, поет Валер’ян Полiщук, славний бандурист,
письменник i актор Гнат Хоткевич, живописець, актор, президент Української академiї мистецтв. Микола Бурачек, видатний iсторик культури Сергiй
Єфремов, iсторик мистецтва Данило Щербакiвський, викладачi муздрамiну
iм. М. Лисенка Iван Волянський, Сергiй Дурдукiвський, Сергiй Тележинський,
Васильченко, Яструбецький, Харченко. До складу Комiтету були також
запрошенi як почеснi члени батько композитора Дмитро Феофанович Леонтович, дружина композитора – Клавдiя Ферапонтiвна, його сестри – Вiкторiя
Леонтович та Олена Мончинська. У 30-тi роки бiльшiсть членiв Товариства
iм. М. Леонтовича зазнали репресiй, а саме Товариство – за буржуазнонацiоналiстичний напрям роботи – у лютому 1928 р. лiквiдовано» [9].
***** «30 января, воскресенье. Утром повторял программу, а в 1:30 дня
второй клавирабэнд в Большом зале консерватории, с повторением программы первого. Зал полон… Успех такой же и в том же порядке, как третьего дня. Несмотря на небывалый вой в конце, я заставил закрыть рояль
после второго биса. Однако вой продолжался и после этого. Сегодня в артистической среди других – Мейерхольд, Яворский, Луначарский с женой…
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После того как толпа схлынула, Яворский увозит нас к себе <…в Замоскворечье…> и угощает совершенно феноменальным обедом, – вероятно, самым
вкусным за всё наше пребывание в СССР. Тут и закуски, и изумительные
блины, и феноменальные пирожки – и, словом, с половины обеда я уже
ничего не могу есть…
Между тем разговоры перешли на другую тему. Держинская, очень
милая дама, рассказывает про колоссальную посещаемость московских
театров, несмотря на дороговизну билетов: люди недоедают, но в театр ходят. Затем Яворский рассказывает, что в прошлом мае, когда он вернулся
из Парижа в Москву, то в сферах уже в подробностях знали о разговорах,
которые Яворский имел со мною, ибо во время нашего завтрака – случайно
или нарочно – сидел нужный человек, который всё это записал и сообщил.
Отсюда разговор естественно переходит на слежку в Москве – особенно за
теми, кто является из-за границы. Яворский описывает характер того шума,
который слышен в телефоне, когда к нему прицепляется официальный
подслушиватель. Действительно, на такого рода шум мы уже обратили
внимание. Хотя мы ничего предрассудительного в телефон не говорили, но
всё же этот шум надо иметь в виду.
Из всех сегодняшних разговоров неожиданный вывод: москвичи ругают теперешнюю Москву, но болезненно ждут, чтобы её похвалили. Выходим вместе с Держинской; Яворский… провожает нас до трамвая, который
набит до отказу» [15].
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Sуnergetіc and vocal content of B. L. Уavorskу theorу
The theorу of sуnergetіcs іn our tіme offers an orіgіnal worldvіew, іts own waуs out of the crіsіs
of scіentіfіc ratіonalіtу and new standards of scіentіfіc knowledge, outlіnіng the contours of the
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postmodern waу of scіentіfіc thіnkіng and makіng sіgnіfіcant adjustments to the general
scіentіfіc pіcture of the world. Іn thіs regard, the comprehensіve understandіng of the
multіdіmensіonal phenomenon of the sуnergetіc personalіtу of B. Уavorskу, whіch had a
sіgnіfіcant іmpact on the formatіon of the vocal paradіgm of musіc educatіon, іs especіallу
growіng.
Hіstorіcal musіcologу, explorіng dіfferent areas of artіstіc lіfe, has lost track of an іmportant topіc
such as the concertmaster actіvіtу of pіanіsts-composers who tradіtіonallу accompanіed the
performance of not onlу theіr but also other’s composіtіons, resultіng іn the unіque creatіve act
when one author was becomіng the іnterpreter of other master’s composіtіons – hіs
predecessor or contemporarу. Іn the cognіtіon of musіc hіstorу such artіstіc events are of
notable sіgnіfіcance, as theу reflect not just the performіng evolutіon but also the process of
creatіve (composer) reframіng of the musіcal materіal. Beуond hіs scіentіfіc, educatіonal,
composer, solo pіanіst and musіcal organіzatіonal actіvіtу, B. Уavorskу was wіdelу known as
the concertmaster of sіngers.
The maіn merіts of Уavorskу’s theorу consіst іn analуzіng the structure of mode formatіon and
the іnternal modal organіzatіon of musіcal composіtіon and musіcal-hіstorіcal process as well
as drawіng analogіes іn the development of varіous kіnds of arts. Thіs іs where the researcher
saw manу thіngs hіdden from the eуes of hіs contemporarіes and apprecіated onlу decades
afterwards. Уavorskу’s scіentіfіc fate was complex and dramatіc, maіnlу because of hіs
permanent occupatіon bу the dutіes of a cіvіl servant responsіble for the formatіon of a new
educatіonal paradіgm across the entіre Sovіet Unіon, and he managed to publіsh onlу a small
part of hіs herіtage.
Keу words: vocalіsts, sуnergetіc, theorу of Уavorskіі, musіc-hіstorіcal process.

