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Марія Шурдак 

ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ФОРМОТВОРЕННЯ  
І ТЕХНІКИ КОМПОЗИЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ  

КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ Д. ЛІГЕТІ) 

Актуальність теми. Сучасні музикознавці та дослідники теоретичної 
проблеми сьогодення – музичного формотворення, все ще продовжують 
пошуки розуміння даного поняття і його конкретизації. На перший погляд, 
здається що всі дослідники розуміють, що мається на увазі говорячи про 
музичне формотворення, але коли потрібно сформувати чіткі ознаки 
формотворення, то виникає багато запитань. Тому у даній статті зроблена 
спроба все ж таки пояснити і охарактеризувати поняття формотворення, та 
як техніки композиції впливають на сучасне формотворення. 

В класико-романтичній музиці, взаємодія фактурних принципів і 
формотворення є чітко визначеною, коли музична форма відповідала 
закінченій композиторській думці. Таке формотворення назвемо 
класичним (в якому розділи і форма співпадають, і утворюють 
природний розвиток всіх розділів форми відповідно). 

Проте в музиці ХХ–ХХІ століття діють інші норми. На формотворення 
впливає насамперед вибір техніки композиції. Вона (тобто техніка композиції) 
охоплює не лише фактурні моменти, а й усі компоненти музичного матеріалу 
від звуку до всього комплексу засобів музичної виразності. Тому від вибору 
техніки композиції залежить і багато в чому форма твору, а точніше її розділи. 
Можна виділити два напрямки формотворення: 1). традиційний (коли розділи 
співпадають з формою); 2). сучасний, що утворився за рахунок сонорних ліній 
і пластів (нове по формі, а звучить матеріал ще попередній).  

В залежності від вибору техніки змінюються і форми (наприклад, 
для сонорики притаманними є форми мініатюри, це переважно ті 
форми, які складаються з декількох – двох або трьох розділів; 
алеаторика – дала часову свободу і використання вільних форм 
композиції; пуантилізм – характеризується більш короткими формами, 
які відчуваються як вкраплення у масштабніших розділах). Іноді 
окремий розділ, який сприймається на слух як зовнішнє втілення 
елементу з іншої техніки, є продовженням попереднього розділу.  
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В сучасній музиці все ще залишаються принципи двочастинної, 
тричастинної та рондоподібної форм, а також вагомого значення набуває 
контрастно-складова форма. Велика кількість технік композицій дає вибір 
композитору і напрямок на вільні форми, а це в свою чергу підсилює роль пауз 
та «тиші». Композиторська спроба в будь який момент зробити логічну 
зупинку (паузу чи гранд паузу) є способом відмежувати розділи форми. В 
сучасній композиції це один з важливих прийомів для формотворення.  

Варто згадати, що «тиша» як музичний твір вперше представив 
публіці Джон Кейдж (п'єса «Очікування», а згодом «4`33»). 
Композитор так говорить про своє відкриття: «…но тишина – 
вместилище любого стихийного акустического материала. На протяжении 
указанных минут и секунд в режиме „здесь и сейчас” его заполняют звуки 
реального мира: шумы с улицы, звуки в зале – покашливание, шиканье, 
реплики и прочие элементы случайности» [13, с. 62]. 

Твори Кейджа стали проривом в цій області. На противагу 
Дж. Кейджу, К. Штокхаузен боявся тривалих пауз. Він вважає, що аудиторія 
під час великих пауз перестає слухати композицію, розосереджує увагу на 
інших факторах (наприклад, розмовляє), тому найбільшою паузою 
використаною ним стала пауза тривалістю до однієї хвилини.  

Складність дослідження полягає у спробі виявити, які фактори розвитку 
впливають на питання формотворення на прикладі камерно-інструментальної 
творчості угорського композитора ХХ–ХХІ століття Дьордя Лігеті. 

Д. Лігеті також оперує до пауз, у більшості своїй вони служать для 
розмежування розділів форми, але також у відокремленні менших музичних 
змін (всередині більших форм), а також паузи відіграють роль об’єднання, 
цілісності форми (наприклад, цикл «Десять п’єс для духового квінтету» п'єса 
№1, в якій паузи виконують функцію обрамлення, об’єднання композиції).  

На прикладі камерно-інструментальної творчості Д. Лігеті, ми 
вважаємо за доцільне показати еволюцію взаємодії формотворення і 
техніки композиції. Починаючи з раннього періоду композитора (з 
циклу «Шість багателей для духового квінтету»), відбувається 
зародження тих елементів технік композиції, які будуть 
прослідковуватись на подальших етапах творчості Д. Лігеті (особливо 
використання сонорної техніки у 60–70-ті рр. та повернення до 
класичного розуміння формотворення у пізній період творчості).  

У камерно-інструментальних творах раннього періоду композитора 
розуміння форми є «класичним». Коли музична думка композитора співпадає 
із завершеними розділами форми і утворює чітке розмежування частин 
(мотив як найменшу одиницю і як частину теми, фрази, речення, період).  
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На еволюцію формотворення вплинуло багато подій, але основним 
все ж таки є вибір технік композиції та поєднання декількох технік 
одночасно. Синтез технік призводить до того, що контраст між 
розділами сильно підсилюється або нівелюється, тобто лише аналітично 
виділивши бачимо зміни (частіше на слух їх визначити важко).  

Техніка композиції у Лігеті – це статична вертикаль, хвилеподібна 
горизонталь і глибина, пов’язана з часовим моментом, який впливає на 
форму та синтаксис в цілому. Лігеті вважає що зміни які відбулись у 
формі-структурі, це свого роду еволюція часова, яка вплинула на 
функцію форми, вона стала «вільною і відносною»1. 

Д. Лігеті пише: «Я предпочитаю музыкальные формы, которые имеют 
скорее предметный, нежели процессуальный характер. Музыка как 
заторможенное время, как предмет в воображаемом пространстве, который 
стимулируется музыкой нашего воображения <…> Заклинание времени, 
уничтожение его текучести, замкнутость его в настоящем моменте является 
моим главным композиторским намерением» [13, с. 300]. Саме тому у його 
творах спостерігаємо тенденцію до тяжіння вільних форм (цикл «Десять п’єс 
для духового квінтету»), прояви статичного часу у «Тріо».  

Д. Лігеті, як правило, не звертається до програми, рідко використовує 
програмні назви, не тяжіє до тематичних алюзій та полістилістики. Він спрямовує 
увагу саме на звучання, на тембральну сторону у творі. Д. Лігеті не уникає 
зв’язків із традицією, перш за все бартоківською, в основі якої лежить принцип 
розширення звукоряду. І хоча він намагався позбавитись від бартоківського 
впливу, все ж він простежується на всіх творчих етапах композитора.  

Наприклад, в «Шести багателях для духового квінтету», Квартеті № 1 – як і 
у Бартока, розширення мелодичної лінії; в «Десяти п’єсах для духового квінтету» 
і Струнному квартеті № 2– як один із принципів будування сонорного пласта та 
взаємодії кластерів, в «Тріо» для скрипки, валторни і фортепіано та «Сонаті для 
альта соло» – як створення фактури і тематичних елементів у кожній партії. Така 
стабільність по відношенню до бартоківської традиції при зміні стилістики та 
письма свідчить про те, що вона є характерною рисою стилю Лігеті. 

Проаналізувавши формотворення на прикладі камерно-
інструментальних творів композитора слід наголосити, що зміни техніки 
композиції і навіть зміни в межах однієї техніки відбиваються на рівні 
форми. Цей процес відбувається природно, він не є штучно створеним.  

Так, в циклі «Шість багателей» (1953) при досить традиційній 
фактурі та хроматичному типі матеріалу, форма також спирається на 
традиційні структури (проста тричастинна, форма варіацій, строфічна 
                                                 
1 Див. : [13, с. 289].  
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варіантна форма, рондоподібна форма). Однак кластерність вертикалі і 
сонорні виклади окремих тем починають створювати тенденцію до 
хвильового розвитку, який поступово змінює усталені структури. Що 
стосується традиції, то у Лігеті це скоріше традиція всередині його 
творчості і безпосередньо стосується форми (наприклад, тричастинної).  

Окремо треба сказати про багатолінійність і багатошаровість 
фактури. В циклі багателей ще не має мікрополіфонії, яка є характерною 
для зрілого композитора. Але аналіз фактури циклу дозволяє зробити 
висновок, що трансформація фактури (яка потім втілиться в 
мікрополіфонію) вже відчувається, це виявляється в коротких 
поліфонічних імітаціях в прямому русі та в оберненні окремих мотивів в 
кожній з багателей. Саме мікрорівень і дозволяє говорити про творчий 
пошук композитора в аспекті фактури. Варто відмітити, що сонорне 
мислення композитора вже проявляється у циклі багателей.  

Як завжди в Лігеті, окремим творчим завданням стає наслідування 
традицій Б. Бартока. В даному тексті це виявляється на різних рівнях: як 
використання тритону як гармонічної основи, як характерне 
бартоківське відчуття«жорсткої» фактури, і як, найголовніше, 
розростання звукоряду як синтаксичний та формотворчий принцип.  

Приклад 1. Багатель №2. 

 
У Квартеті № 1 (1953–1954) – також як і в Багателях, Лігеті 

(оскільки це твори раннього періоду) дотримується традиційних 
структур формотворення, з’являються елементи сонорної та алеаторної 
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технік. Композитор активно працює з усіма можливими поліфонічними 
прийомами, також великого значення надає роботі зі звуком, 
інтонаційним матеріалом. Оскільки це струнний квартет, то композитор 
не оминає важливу для нього тембральну сторону, тобто «нове» 
звучання струнних. Хоча в Квартеті ще не має так багато нововведень, 
він доволі «традиційного» написання, але у ньому вже можна 
простежити поліфонічні прийоми роботи з матеріалом (імітація, 
ракохід), ритмічні варіанти, елементи сонорної техніки та алеаторики.  

Цикл «Десять п’єс для духового квінтету» (1968) – яскравий зразок 
сонорної техніки і сонорного формотворення композитора. Саме сонорика 
в кожній п’єсі обумовлює синтаксичний розвиток і форму. Сонорика 
проявляється у цьому творі, в традиційному для Д. Лігеті використанні.  

Характерним і показовим в цих п’єсах стає хвилеподібний рух, важливе 
формотворче значення набуває унісон і кластер (кластерна вертикаль), 
взаємодія сонорних ліній та пластів (горизонтальна рухомість пластів). Також 
цікаво, що в цьому циклі серед десяти п’єс є умовний поділ на менші цикли. 
Вони об’єднуються за поділом на сонорні (№1, 3, 5, 6, 9) та рухомі 
пуантилістичного складу (№2, 4, 7, 10); за фактурним контрастом: сонорна 
фактура (наприклад, кластерна вертикаль №1, 6, 7); лінеарна фактура (№2, 4); 
рухома горизонталь пластів (№3, 8); сонорний пласт (№5, 9). 

У п’єсі №3 вся рухома горизонталь пластів проходить 
комплементарно, тільки в деяких «точках», можна простежити 
інструментальну «вертикаль». В даній п’єсі основну роль відіграють 
секунда та терція (1 т. – h-des-dis – у Fl, Cl, Fg). У валторни (в 2 т.) 
з’являється не вертикальне, а горизонтальне проведення секунди (cis-h).  

Приклад 2. 
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В кожній наступній п’єсі Д. Лігеті намагається представити сонорну 
техніку по-новому, розкрити всі її можливі грані для слухача.  

Квартет № 2 (1968) також належить до «сонорного» етапу у 
творчості композитора, в якому сонорність проникає у всі його частини і 
стає основним завданням, головною ціллю даного творчого періоду 
композитора. У Квартеті можна виділити не лише сонорний аспект, але і 
кластерну вертикаль, а також Лігеті не забуває про принцип розширення 
звукоряду (який яскраво продемонстрував у «Шести багателях»). Тобто, 
Другий квартет кардинально не схожий з Першим. У Другому квартеті 
більш майстерно і детально Д. Лігеті відтворює композиторські прийоми 
Б. Бартока в оновленому, сонорному втіленні, що набуває панівного 
значення у творі. У чотирьох частинах Квартету композитор по одному 
прийомі «неспішно» працює, а в п’ятій частині він підсумовує ним набуте, 
об’єднує їх воєдино і цим створює цілісність форми квартету.  

Домінуючою тенденцією у процесі побудови форми лишається 
хвилеподібний рух. Він впливає на форму таким чином, що контрастміж 
розділами практично зникає. Тому визначити форму можливо лише 
аналітичним шляхом. Наприклад в сонорній музиці – коли окремі розділи 
форми відзначаються лише зміною фактури, а не музичним матеріалом і 
тематизмом. Так, можуть співставлятися розділи, які побудовані на 
сонорних лініях, і, які створені сонорно-пуантилістичною фактурою. 
Взагалі можна зробити припущення, що для сучасного формотворення 
надзвичайно важливим стає саме фактурний контраст розділів. 

В «Тріо для скрипки, валторни, фортепіано» (1982), яке присвячене 
Брамсу, це означає, що Д. Лігеті не покидає традиції, яка виявляється в 
зашифрованому музичному матеріалі. Д. Лігеті для свого Тріо використав 
малосекундовий принцип побудови І частини з Тріо Й. Брамса. Так, 
тональний принцип інтонацій Брамса у Лігеті не простежується, він 
зникає, але малосекундовий рух присутній і слугує втіленню сонорного 
мислення композитора. Саме тому, можна стверджувати, що Д. Лігеті 
використовує не тематизм, а матеріал Й. Брамса. 

Сонорний матеріал втілюється по новому, у вигляді поєднання  з тотальною 
хроматикою. Дивовижно, що при слуховому сприйнятті цієї музики складається 
враження про поєднання «непоєднуваної» сонорної техніки та пуантилізму. Це 
відбивається на рівні формотворення, хвилеподібність чергується з відчуттям 
«статичного часу», а від сонорного формотворення лишається рух від кластеру до 
поодинокого тону. В Тріо, як і в усіх творах пізнього періоду творчості 
композитора, відбуваються якісні зміни в техніці композиції, де поєднуються 
хроматика, пуантилізм, сонорність та «статичний час».  
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Приклад 3. (4 частина). 

 

Розширення форми тут завдяки сонорному сприйнятті часу 
(«статичний час»). Відчуття форми на слух не можливо визначити, так 
як музичний матеріал тривалий час звучить. Лише у нотному тексті стає 
очевидним, що форма проста тричастинна.  

У Сонаті для альта (1991–1994) відбувається повернення 
композитора до «традиційного» матеріалу, який спирається на 
інтервальні структури і хроматику. Завдяки цьому сонорність, сонорні 
принципи переходять на інший рівень – рівень формотворення 
(фактурний). В сонаті поєднались такі техніки композиції як 
пуантилізм, традиційна хроматика з ознаками спектральної техніки. 
Звичайно ці техніки, а також хвилеподібний рух, фактурні зміни 
вплинули на розхитування меж форми, а значить і на формотворення.  

Наприклад, у першій частині – ознаки спектральної техніки 
(композитор протиставляє звучання традиційної темперації і натурального 
звукоряду) – форма проста двочастинна; у п’ятій та шостій – ознаки 
сонорної техніки відповідно форма з трьох розділів; поєднання хроматики 
та спектральної техніки у другій частині (форма строфічна – вплив 
алеаторної техніки, додекафонної техніки), у третій (форма варіацій), у 
п’ятій та шостій частинах сонати свідчить як техніка композиції впливає 
(розширює чи звужує межі форми) на процес формотворення.  

Отже, у ранньому періоді творчості Лігеті відмічаємо про 
внутрішній зв’язок зі стилістикою Бартока, перших проявів сонорної 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО  №53                                                  ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
                                                                                                                                                        У ДЗЕРКАЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

69 
 

техніки у «Багателях», струнному квартеті №1. Звичайно Д. Лігеті 
велику увагу приділяє звуковій тембральності та тембровим 
особливостям обраних інструментів. В зрілий період – сонорний, 
композитор майстерно працює з сонорною технікою композиції та її 
вдосконаленням. Цикл «Десять п’єс» – це яскравий приклад, в якому 
композитор продемонстрував вплив сонорних пластів, пуантилізму, роль 
вертикалі і кластерів. Одним із головних, формотворчих принципів стає 
унісон-кластер, а також вплив сонорної фактури – кластерна вертикаль, 
лінеарна фактура, рухома горизонталь пластів, сонорні пласти.  

На процес формотворення у пізніх творах Д. Лігеті впливають 
вибрані композитором техніки композиції (пуантилізм, ознаки сонорної 
та традиційної хроматики, мікрополіфонія), засоби музичної виразності, 
особливо його робота з ритмічними, динамічними та часовими 
аспектами. У пізньому періоді сонорний матеріал розуміється не як 
техніка композиції, а як фактурне його сприйняття.  

Все ж таки вибір техніки композиції впливає на форму, про це 
свідчать проаналізовані камерно-інструментальні твори. Але за 
зовнішньою, слуховою складністю у Д. Лігеті переважає прихована 
композитором проста форма. Визначити це можна лише аналітичним 
способом. Тому розширення форми, як наприклад у «Тріо» відбувається за 
допомогою безперервного звучання музики. В музиці сонорного періоду – 
хвилеподібний рух розхитує межі розділів, тому визначити де закінчилось 
щось одне і почалось інше можна, простеживши за зміною фактури, а не за 
музичним матеріаломчи тематизмом. Еволюція взаємодії формотворення і 
техніки композиції представили творчість Д. Лігеті як різноманітну, 
багатогранну, неповторну а також підтвердили, що вибір техніки 
композиції безумовно впливає на процес формотворення. 
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Шурдак Марія. Еволюція взаємодії формотворення і техніки 
композиції (на прикладі камерно-інструментальної творчості 
Д. Лігеті). У статті зроблено спробу виявити, як техніки композиції 
впливають на формотворення саме на прикладі еволюції камерно-
інструментальної творчості Д. Лігеті. В залежності від вибору техніки 
змінюються масштаби форми (наприклад, для сонорики притаманними є 
форми мініатюри, це переважно ті форми, які складаються з декількох –
двох або трьох розділів; алеаторика – дала часову свободу і використання 
вільних форм композиції; пуантилізм – характеризується більш короткими 
формами, які відчуваються як вкраплення у масштабніших розділах). У 
камерно-інструментальних творах раннього періоду композитора 
розуміння форми є «класичним». В зрілий період – сонорний, композитор 
майстерно працює насамперед з сонорною технікою композиції. На 
процес формотворення у пізніх творах Д. Лігеті впливають вибрані 
композитором техніки композиції (пуантилізм, ознаки сонорної та 
традиційної хроматики, мікрополіфонія), засоби музичної виразності, 
особливо його робота з ритмічними та динамічними аспектами. 

Ключові слова: техніки композиції, формотворення, сонорність, 
пуантилізм, Д. Лігеті.  

Шурдак Мария. Эволюция взаимодействия формообразования и 
техники композиции (на примере камерно-инструментального 
творчества Д. Лигети). В статье сделана попытка выявить, как техники 
композиции влияют на формообразование на примере эволюции камерно-
инструментального творчества Д. Лигети. В зависимости от выбора техники 
меняются масштабы формы (например, для сонорики присущими есть 
формы миниатюры, это формы, которые состоят из нескольких разделов – 
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двух или трех; алеаторика – дала временную свободу и использование 
свободных форм композиции; пуантилизм – характеризуется более 
короткими формами, которые ощущаются как вкрапления в масштабных 
разделах). В камерно-инструментальных произведениях раннего периода 
композитора понимание формы является «классическим». В зрелый период – 
сонорный, композитор мастерски работает, прежде всего, с сонорной 
техникой композиции. На процесс формообразования в поздних 
произведениях Д. Лигети влияют выбранные композитором техники 
композиции (пуантилизм, признаки сонорной и традиционной хроматики, 
микрополифония), средства музыкальной выразительности, особенно его 
работа с ритмическими и динамическими качествами. 

Ключевые слова: техника композиции, формообразование, 
сонорность, пуантилизм, Д. Лигети. 

Shurdak Mariya. The evolution of cooperation forming composition 
and technology (for example, chamber-instrumental music of 
Gyorgy Ligeti). The article attempts to identify how technology composition 
influence the shaping is an example of the evolution of chamber and 
instrumental works D. Ligeti. Depending on the choice of technology changing the 
scale of forms (for example, sonoryka characteristic is the shape miniatures are 
mostly those forms, which consist of several – two or three sections, aleatory – 
given the time freedom and the use of free forms of composition, pointillism – 
characterized by shorter forms who felt as inclusions in large-scale sections). In the 
chamber instrumental works of the early period of the composer's understanding of 
form is the «classic». In mature period – resonant, composer skillfully works 
primarily with the resonant technique of composition. The process of shaping in 
later works D. Ligeti affect the selected composer composition technique 
(pointillism, features resonant and traditional hromatyka, mikropolifoniya), means 
of musical expression, especially his work with rhythmic and dynamic aspects. 

Key words: composition technique, forming, resonant, pointillism, G. Ligeti. 

Анна Манокина 

О РОЛИ ТЕМБРА В КАМЕРНОЙ КАНТАТЕ Е. ФИРСОВОЙ 
«ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ» НА СЛОВА О. МАНДЕЛЬШТАМА 

Во второй половине ХХ века тембр становится одним из главных 
компонентов музыкальной ткани. Наряду с гармонией, фактурой, 
ритмикой и прочими элементами он нередко выполняет структурно-
композиционную и драматургическую функции, участвует в 


