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у статті досліджуються окремі питання теоретичного вивчення феномена сюїтності. висвітлюється тема істо-
ричного становлення сюїти як жанрового інтерпретативного явища. визначаються основні теоретичні тенден-
ції жанру інструментальної сюїти, види циклічних утворень як провідних факторів виникнення даного жанру.
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в  українському музикознавстві кінця 
хх століття посилилась культурологіч-

на орієнтація щодо тлумачення художніх явищ. 
наукові дослідження ґрунтувались на ідеях 
о. Шпенглера, і. хейзінги, М. Бахтіна, Ю. лотма-
на, М. арановського та інших культурологів. це 
пояснювалось загальними потребами самої науки 
про музику [11, с. 45].

постановка проблеми. як зазначає н. гуля-
ницька про те, що музикознавства стосується 
і торкається метод поетики – вивчення окремих 
авторів, школи, течій, напрямків, епохи. «загаль-
не визначення поетики як системи естетичних 
засобів ..., структури творів цілком відповідає 
музичній поетиці. немає розбіжностей і в тому, 
що музична поетика тісно стикається з теорією 
музики і, зокрема, з вивченням музичної мови 
у всіх її відгалуженнях» [3, с. 12]. екстраполюю-
чи літературознавчу термінологію на музику, до-
водиться констатувати, що в самому широкому 
по суті визначенні поетика музичного твору – це 
система стилістичних і мовних засобів, визначен-
ня закономірностей змісту і форми твору, тоб-
то – все, з чого воно складається. 

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
теоретична база даного дослідження складаєть-
ся з: – 1) досліджень, які висвітлюють історію 
та теорію жанру сюїти, роль програмного фак-
тора в ній (Б. асаф’єв, М. друскін, М. Калашник, 
т. ліванова, і. Манукян, с. Маслій, К. неф, в. но-
сіна, н. Пікалова, г. ріман, Б. яворський та ін.); 
2) літератури, присвяченої жанру сюїти, а також 
праць з проблематики досліджуваного істори-
ко-стильового періоду (Б. асаф’єв, т. ліванова, 
і. Манукян, с. Маслій, К. неф, Ю. Щербаков, 
П. довгань та ін.).

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. одним з перших науковців, 
що дослідив проблему сюїтного циклоутворення 
був Б. яворський. в «сюїтах Баха для клавіру» 
та (як прояснилося завдяки дослідженням в. но-
сіної), в рукописах Б. яворський фіксує цікавий 
фактологічний матеріал, що стосується як онто-,  
так і філогенезу барокової сюїти. через тонкі 
характеристики семантичних амплуа частин він 
дає можливість вийти до концепційної цілісності 
сюїти, що дозволяє розглядати її драматургічну 
модель в більш широкому історико-культуроло-
гічному контексті. 

наступний етап розвитку теорії жанру пред-
ставлений дослідженнями т. ліванової. вона 
пропонує першу у вітчизняному музикознавстві 

теорію циклічних форм. т. ліванова акцентує іс-
торичний аспект оцінки сюїтного циклоформу-
вання [7]. але спроба розкрити драматургічний 
інваріант сюїти призводить до контексту «сим-
фонієцентризму». в результаті, автор констатує 
історичну роль сюїти всього тільки як предтечі 
сонатно-симфонічного циклу, тим самим невіль-
но закриваючи власну якість сюїтного мислення.

інтерес до сюїти, як самодостатньої системи 
став можливим тільки тоді, коли в музикознавстві 
розпочали користуватися культурологічним ме-
тодом дослідження. одним із помітних явищ та-
кого роду стала стаття М. старчеус «нове життя 
жанрової традиції», в якій по-новому висвітлю-
ється проблематика жанру. Повертаючи нас до 
поетики епохи бароко, автор помічає в структурі 
сюїти принцип анфіладності. розвиваючи думку 
М. Бахтіна про «пам’ять жанру», М. старчеус 
підкреслює, що у сприйнятті сюїти важливий не 
стільки жанровий ансамбль, скільки авторська 
модальність (відношення до конкретних жанро-
вих знаків). в результаті сюїта – як визначений 
тип культурної цілісності – починає наповнюва-
тися деяким живим змістом, специфічним, при-
таманним тільки їй смислом. однак цей смисл 
в статті виражений «ієрогліфічно» [13, с. 52]. 

н. Пікалова, автор дисертаційного досліджен-
ня по теорії сюїти, виходить на дуже важливу 
проблему інтеграції частин в єдиний музичний 
організм. «сюїтний цикл достатньо відмічається 
від сонатно-симфонічного, однак, не відсутністю 
чи недостатністю єдності, а скоріш за все, ін-
шими принципами єдності» [10]. сам же фактор 
єдності дійсний для сюїти, бо поза ним множин-
ність сприймалась як би хаос, а не як естетично 
обумовлена багатоманітність». н. Пікалова ви-
значає сюїту як «…складний жанр, в основі якого 
лежить вільна багатокомпонентна циклічність, 
виражена через контрастування частин (моделей 
простих жанрів), скоординованих узагальненою 
художньою ідеєю та в сукупності направлених 
на втілення естетичної цінності багатоманітності 
явищ дійсності».

в області трактування послідовності мініатюр 
як єдиного музичного організму стала стаття 
в. Бобровського «аналіз композиції «Картинок 
з виставки» М. Мусоргського, видана в 1976 році. 
Помітивши принцип наскрізного розвитку в ла-
дово-інтонаційній сфері, автор виходить на про-
блему композиційної єдності циклу. Подальший 
розвиток ця ідея отримує в працях а. Меркулова 
про сюїтні цикли р. Шумана та «Картинок з ви-
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ставки» М. Мусоргського, а також стаття о. ру-
чьєвської та н. Кузьміної «Поема «отчалившая 
русь» в контексті авторського стилю г. свири-
дова». в кантаті г. свиридова «нічні хмари» 
т. Масловська спостерігає складну, «контраст-
ну» близькість частин, багатопланові зв’язки між 
ними. тенденція до сприйняття сюїтної ціліснос-
ті на рівні ладово-інтонаційної та композиційної 
єдності відкривають нові горизонти дослідження, 
надаючи можливість торкнути його семантико-
драматургічний аспект [5, с. 78]. в цьому клю-
чі розглядає «дитячий альбом» П. чайковського 
а. Кандинський – рибніков, спираючись на дій-
сний, на його думку, в рукописному варіанті тво-
ру скритий авторський підтекст. 

вчена і. Барсова наголошує: «знайти внутріш-
ню форму – значить виділити серед даного дещо 
таке, в чому заключається імпульс подальшого 
перетворення» [2, с. 112]. досліджуючи внутріш-
ню структуру музичного жанру, М. арановський 
вважає, що вона обумовлює іманентність жанру 
та забезпечує його стійкість у часі: «внутрішня 
структура вміщує «генетичний код» жанру, і ви-
конання закладених в ній умов забезпечує від-
творення жанру в новому тексті» [1, с. 38].

с. Маслій, продовжуючи ідеї М. арановского 
та н. Пікалової, говорить про діаметрально про-
тилежні принципи світобачення сюїти та симфо-
нії і відповідних їм структурних основах: бага-
тоцентренне – центроване, відкрите – закрите 
і т. д. сюїта, на її думку, за своєю природою 
онтологічна на противагу «гносеологізму» сона-
тно-симфонічного циклу. драматургія кінцевої 
мети, що притаманна сонатно-симфонічному 
циклу, передбачає розвиток заради результату.  
її процесуально-динамічний характер пов'язаний 
з каузальністю. Кожний функціональний етап 
обумовлений попереднім і готує логіку подаль-
шого [8]. 

с. Маслій, характеризуючи сюїту як знак со-
ціокультурного сприйняття світу, вказує на її 
мобільний, гнучкий характер; на її постійне праг-
нення до збагачення новим змістом, виступаючи 
при цьому в самому різному граматичному амп-
луа. аналіз безлічі сюїт різних епох, національ-
них шкіл і персоналій, проведений в дисертації 
цієї дослідниці, дозволив виявити структурно-
семантичний інваріант жанру сюїти. він полягає 
в поліфонічній супідрядності двох типів мислен-
ня (свідомого та несвідомого, раціонально- дис-
кретного та континуально-міфологічного), двох 
форм (зовнішньої і внутрішньої, аналітико-гра-
матичної та інтонаційної), двох культур: «старо-
го» часу, незмінного (код міфологіки) і «нового», 
що народжує історичні різновиди сюїти при по-
стійному оновленні жанру і під впливом соціо-
культурних умов тієї чи іншої епохи [8].

мета статті полягає в тому, щоб виявити за-
гальні тенденції історичного розвитку сюїтного 
циклоутворення. сюїтне циклоутворення бароко 
освітлюється в працях т. ліванової, М. друскіна, 
К. розеншильда. в монографії «Музична форма 
як процес» Б. асаф’єв пропонує порівняльний 
аналіз Французьких, англійських та оркестро-
вих сюїт й.с. Баха з метою показати різноманіт-
ні прояви контрасту як основоположного стерж-
ня сюїтної композиції. із зарубіжних видань по 
історії німецької сюїти слід виділити досліджен-

ня К. нефа та г. рімана. г. Бек виходить за рам-
ки однієї національно-історичної різновидності, 
пропонуючи панораму розвитку барокової сюїти 
у великих європейських країнах. При цьому ав-
тор виявляє специфічні особливості жанру в різ-
них регіонах. він не тільки детально досліджує 
витоки формування сюїти, але й робить корот-
кий перегляд європейської сюїти 19 та 20 століть. 
аналіз старовинної і нової романтичної сюїти 
представлений у працях л. Мазеля, в. Бобров-
ського, т. Попової. Питання теорії та історії жан-
ру висвітлені також в енциклопедичних статтях 
і. Манукян, Ю. неклюдова, д. Фюллера.

викладення основного матеріалу. вітчизняна 
музикознавча думка, що неодноразово зверта-
лася до теоретичних та історичних аспектів сю-
їтного жанру, представлена роботами в. Клина, 
і. тукової, с. салдан, П. довганя та іншими. у них 
музикознавці розшифровують зміст і з'ясовують 
логіку внутрішньої структури сюїти, принципи 
саморуху циклу і його драматургічного розвитку 
на прикладі інструментальної творчості україн-
ських композиторів. в цілому, як і більшість до-
слідників, вони приходять до висновків про те, 
що сюїтні цикли складаються з послідовності 
різноманітних відносно самодостатніх одиниць, а 
в сонатних циклах, завдяки ідеї супідрядності, 
утворюється диференційована цілісність драма-
тургічного плану [6, с. 287-297]. в якості головних 
ознак старовинної танцювальної сюїти і партити, 
на думку і. тукової, виділяється структура (ба-
гаточастинний твір, ланки якої співвідносяться 
за принципом контрасту), засоби жанрової спе-
цифікації (обумовлені специфікою закріплених 
по частинах танцювальних та нетанцювальних 
номерів), а також широкий діапазон складу ви-
конавців (від солюючих інструментів в оркестрі) 
[14]. П. довгань відзначає, що завдяки викорис-
танню інтердисциплінарного підходу, спрямова-
ного на осягнення провідних тенденцій розвит-
ку жанру в рамках європейських національних 
шкіл, панорамний огляд сюїтних композицій 
представників різноманітних національних шкіл 
хх століття дозволяє констатувати, що дослі-
джуваний жанр перетворюється на експеримен-
тальний композиційно-семантичний простір, де 
іманентні принципи циклізації істотно трансфор-
муються [4, с. 19].

науковці зазначають про те, що фундамен-
тальна праця в. Клина „українська радянська 
фортепіанна музика” [6, с. 234-304] відобразила 
новий в українському музикознавстві напрямок 
у методах комплексного вивчення камерно-ін-
струментальних жанрів. у просторі досліджен-
ня еволюції фортепіанної творчості українських 
композиторів хх століття в. Клин здійснив кла-
сифікацію та систематизацію її жанрового фонду 
та визначив тематичний спектр її образності. 

у дисертації М. Калашник «інтерпрета-
ція жанрів сюїти й партити у творчій практиці 
хх століття» (1991) вперше здійснено аксіоло-
гічний підхід до жанрів сюїти й партити, зробле-
на диференціація їх жанрових властивостей як 
відносно самостійних історико-культурних оди-
ниць, сформульовані дефініції сюїти і партити, 
виявлені і зведені у схеми основні їх модуси [7]. 
розділ дисертації, що аналізувала н. ревенко, 
присвячений розгляду української фортепіанної 
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сюїти, має певне значення для нашої роботи, зо-
крема положення про те, що виникає ряд спе-
цифічних рис жанру, зумовлених особливостями 
етапів розвитку музичної культури. за н. ревен-
ко, українська фортепіанна партита розгляда-
ється М. Калашник з боку жанрово-стильового, 
композиційно-драматургічного, функціонально-
семантичного. М. Калашник стверджує, що жанр 
партити у творчості українських композиторів 
70 – 80-х років дозволяє виявити внутрішню ди-
наміку, пластичність, багатозначність, що взага-
лі властиве цьому жанру та спрямоване на різні 
засоби втілення діалогізму сучасного музичного 
мислення.

і. тукова, навпаки, не диференціює жанрові 
ознаки сюїти і партити [14]. в якості головних 
ознак старовинної танцювальної сюїти і партити 
вона виділяє структуру (багаточастинний твір, 
складові якого структуруються за принципом 
контрасту); засоби жанрових компонентів (зу-
мовлених специфікою закріплених за частинами 
танцювальних і нетанцювальних номерів); широ-
кий діапазон складу виконавців (від інструменту 
соло до оркестру) [14, с. 12]. 

о. Кричинська заторгує питання стильових 
орієнтирів фортепіанної сюїти першої третини 
хх століття. Проблематика стилю та питання його 
музично-естетичної дефініції, на її думку, стабіль-
но залишаються в полі зору науковців. зокрема, 
вона наголошує, що один із перших дослідників 

цього художнього явища в радянському музико-
знавстві с. скребков, чия наукова праця присвя-
чена аналізу художніх принципів музичних сти-
лів, надає йому наступну характеристику: «стиль 
в музиці, як і у всіх інших видах мистецтва, – це 
найвищий вид художньої єдності» [12, с. 10]. 

висновки. отже, підсумовуючи вищесказа-
не, можна зробити висновок, що наукове зна-
ння про сюїту як жанр велике та багатомірне. 
на сучасному етапі розвитку музикознавства 
розмежовуються зовнішні та внутрішні форми 
(визначення і. Барсової), аналітико-граматичні 
та інтонаційні форми (визначення в. Медушев-
ського). як аналітико-граматична форма, в якості 
особливого виду циклоформування, сюїта отри-
мала опис у дослідження Б. асаф’єва, в. Бо-
бровського, в. яворського, в працях з аналізу 
музичних форм л. Мазеля, с. скребкова, і. спо-
собіна, в. цуккермана. звернення до жанру сю-
їти обумовлено підвищеним інтересом до нього 
у європейському мистецтві та мистецтвознавстві 
останніх двох століть і водночас недостатньою 
його науковою дослідженістю. зокрема, досі не 
з’ясована художньо-культурна цінність сюїти 
у фортепіанній музиці українських композиторів 
останньої третини хх століття та не створено 
внутрішньожанрову типологію сюїти. до цього 
часу немає чіткого актуалізованого наукового 
визначення поняття «сюїтного мислення» у його 
онтологічному значенні. 
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теОретическиЙ аспект к музЫкальнОму изучениЮ  
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аннотация
в статье исследуются отдельные вопросы теоретического изучения феномена сюитности. Поднимает-
ся тема исторического становлення сюиты как жанрового інтерпретативного явления. определяются 
основные теоретические тенденции жанра инструментальной сюиты, виды циклических образований 
как ведущих факторов возникновения данного жанра.
ключевые слова: сюита, сюитное циклоформирование, сюитность, партита. 
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theOreticAL Aspect tO the musicAL studY  
Of the phenOmenOn Of suites

summary
the article deals with separate questions of theoretical study of the phenomenon of suites. the theme of 
the historical establishment of the suite as a genre's interpretive phenomenon is raised. to definite funda-
mental of theoretical concepts to the genre of instrumental suite, the type of cyclical forms as the principal 
factors to emergence this genre. 
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