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Віра Криштофович 

«СОН ЛІТНЬОЇ НОЧІ» КАРЛА ОРФА: 
ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ МОВИ 

Актуальність теми. «Сон літньої ночі» Карла Орфа (1962) – 
оригінальне прочитання славнозвісної комедії Вільяма Шекспіра в 
німецькому перекладі Августа Вільгельма фон Шлегеля. Це – один з 
найбільш незвичайних творів композитора, що стоїть осторонь від 
усіх його сценічних шедеврів. «Сон» К. Орфа – праця «усього його 
життя», оскільки саме з цього твору у 1917 році розпочався його шлях 
як театрального композитора, а остаточна версія «Сну» припадає на 
1962 рік – період творчої зрілості митця. Так, «Сон літньої ночі», що 
«не відпускав» уяву К. Орфа майже 50 років – єдиний його твір, що 
існує в одній чорновій і аж у п’ятьох завершених версіях. 

«Сон» К. Орфа, безсумнівно, один з самобутніших у всьому творчому 
доробку композитора, проте, на жаль, й досі недостатньо освітлений у 
сучасному вітчизняному, як і в російському музикознавстві. Література по 
«Сну» обмежується лише невеликим розділом у монографії О. Леонтьєвої 
(2010) [1], в якому дослідниця, як і в попередніх своїх монографіях (1964, 
1984), розглядає передостанню (п’яту) версію «Сну» К. Орфа. У доступній 
англомовній літературі, як правило, «Сон літньої ночі» згадується мимохідь, 
або ж – розглядається як приклад співпраці композитора із нацистською 
владою [5; 6], оскільки одна з його версій була здійснена у 1938 році, в 
умовах Третього рейху. Окрім невеликої статті самого К. Орфа «Meine Musik 
zum Sommernachtstraum» [3], в якій композитор сам розглядає цей твір, 
єдиною на сьогоднішній день ґрунтовною роботою, присвяченою його 
«Сну», є праця німецького музикознавця Томаса Рьоша «Ein 
Sommernachtstraum. Entstehung und Deutung» [4], видана обмеженим тиражем 
Orff-Zentrums München у 2009 році. В першому розділі роботи автор викладає 
надзвичайно детальну історію створення усіх версій цього твору, спираючись 
на численні листи композитора, рецензії і статті, присвячені постановкам 
«Сну літньої ночі», а у другому – здіснює оглядовий аналіз його фінальної 
версії.1 На жаль, дослідники приділяють набагато більше уваги історії 

                                               
1 Сценічне життя «Сну літньої ночі» К. Орфа, порівняно з іншими його творами, також 
«не склалося». Так, за останні десятиліття «Сон» був поставлений Маленьким Світовим 
Театром на сцені театру «ГИТИС» у Москві (Російська Федерація) у 2007 році, а також 
– в рамках щорічних Carl Orff-Festspiele в Андексі (Німеччина) у 2009 і 2010 роках. 
Єдиний існуючий запис твору був здійснений під час цих самих вищезгаданих 
андекських вистав влітку 2010 року. 
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написання твору, аніж його аналізу – жанровим особливостям і музичній 
мові, а тому звернення до нього видається актуальним. 

Мета статті – виявити роль музики і особливості музичної мови у 
фінальній (шостій) версії «Сну літньої ночі» Карла Орфа. 

«Сон літньої ночі» Карла Орфа – це втілення в музиці відомої 
однойменної комедії Вільяма Шекспіра. Ця чарівно-фантастична комедія 
хоча і відноситься до ранніх творів драматурга (1594–1596), але є однією 
з найцікавіших та найпопулярніших в його творчості п’єс, яка вже з кінця 
XVII століття почала привертати увагу багатьох композиторів. А на 
сьогоднішній день за «Сном літньої ночі» В. Шекспіра створено вже 
понад три десятки музичних творів, і їх кількість продовжує зростати... 
Проте, майже усі вони часто далекі від оригіналу, оскільки кожен з 
композиторів, звертаючись до комедії, трактував її по-своєму, часто 
переробляючи, а інколи зберігаючи в ній лише одну сюжетну лінію або ж 
тільки імена деяких героїв, чи створюючи зовсім новий твір за мотивами 
п’єси. Але, Карл Орф, на відміну від інших композиторів, повністю зберіг 
текст шекспірівської комедії, прагнучи створити таке її «озвучення», яке 
б не порушувало її драматургічний розвиток. А музика стала органічною, 
невід’ємною складовою поетичного тексту, ба навіть – своєрідною 
«музикою в п’єсі», передбачену ще самим В. Шекспіром. Тому, його 
«Сон літньої ночі» можна вважати унікальним в історії музичних втілень 
цієї комедії, оскільки композитор зберігає кожен її поетичний рядок і 
кожне слово, а музика – надзвичайно влучно і лаконічно відтворює 
драматичні колізії, відображує настрої і почуття героїв, або ж – 
залишається прозорим, незвичайно-чарівним тлом. 

Зразу Орф розпочав працю над «Сном» на замовлення 
Отто Фалькенберга – відомого режисера-новатора мюнхенського театру 
«Каммершпілє». Проте, ця комедія настільки захопила композитора, що 
«пошуки» її ідеального музичного оформлення розтягнулися майже на 
півстоліття. Так, раз за разом повертаючись до неї, композитор створював 
одну за одною аж шість її версій, кожна з яких збагачувалася новими 
композиторськими знахідками, стаючи своєрідним «етапним» твором. Так, в 
період створення першої і другої версій К. Орф знаходився в період 
напружених творчих пошуків свого власного «я», в першу чергу, 
використовуючи досвід і знахідки своїх попередників, як і старих майстрів. 
У першій незакінченій версії 1917 року, за словами самого композитора, 
ще відчутний вплив «Пеллеаса і Меллізанди» К. Дебюссі і «Аріадни на 
Наксосі» Р. Штрауса. А у другій 1928 року – відчувається захоплення 
К. Орфа музикою Клаудіо Монтеверді, над редакцією творів якого він 
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працював у 20-х роках. Разом з тим, тут композитор експериментує з 
розміщенням джерел звучання і використовує свій досвід роботи з 
ударними інструментами у Гюнтершулє. Це використання К. Орфом 
ансамблю старовинних інструментів, що розташовувався замість декорацій 
на сцені, та – оркестру ударних за сценою, що мали передавати розмаїті, 
чарівні звуки і шарудіння у таємничих хащах лісу.  

Третя версія 1938 року (прем’єра – 1939) – перероблений варіант 
другої, здійснена К. Орфом за замовленням мера Франкфурта. Вона повинна 
була замінити в усіх театрах Німеччини, заборонену на той час нацистами, 
музику до цієї комедії Ф. Мендельсона. На жаль, ця версія стала найбільшим 
розчаруванням композитора, оскільки під тиском замовників він був 
змушений створити цілком традиційні, «вставні» інструментальні, вокально-
хорові і танцювальні музичні номери, відмовившись від усіх своїх 
новаторських знахідок (старовинних інструментів, ударних за сценою), 
залишивши лише малий, традиційний склад оркестру.  

Наступні – четверта і п’ята версії – відповідно 1944-го і 1952-го років 
– це своєрідний підсумок його відкриттів у музично-сценічних казках 
(«Місяць» і «Розумниця»), баварських музичних п’єсі «Бернауерін» і комедії 
«Астутулі», у містеріях «Диво народження немовляти» і «Містерія 
Воскресіння Христа». В цих редакціях, в першу чергу, в останній, К. Орф 
широко використовує автоцитати і алюзії з таких творів, як «Карміна 
Бурана», «Розумниця» та «Шульверк»1, збільшує і урозмаїтнює ударну групу, 
розподіляючи оркестр вже аж на три групи і т.п. Успішна прем’єра п’ятої 
версії (Дармштадт, 1952) не зупинила К. Орфа і він створив ще одну – 
шосту і останню версію 1962 року (прем’єра – 19642), за його словами: 
«найкращу з того, що я міг створити» [3, с. 348]. Порівняно з 
попередньою, до величезного розмаїття ударних композитор додав 
екзотичні інструменти країн Індонезії, Африки і Азії, які він 
використовував у всіх своїх творах пізнього періоду, починаючи з 
містерії «Диво народження немовляти» (1960). Також композитор тут 
вводить елемент електронної музики, здійснюючи запис деяких 
інструментальних і вокально-хорових епізодів на магнітній плівці, 

                                               
1 Прийом самоцитування («Карміна Бурана») і аллюзій на твори інших композиторів 
(«Викрадення із сералю» А. Моцарта, «Богема» Дж. Пуччіні) вже з’являється у раніше 
створених музично-сценічних казках «Місяць» (1939) та «Розумниця» (1943) 
2 Нажаль, перша прем'єра шостої версії, що відбулася 12 березня 1964 року у Штуттгарті, 
напередодні відзначення 400-ліття з дня народження В. Шекспіра, не була вдалою. І тільки 
через рік, 21 травня 1965 року, її друга прем'єра у Відні отримала гідне виконання, 
здійснене австрійським режисером Леоном Еппом (1905–1968). 
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використовуючи її під час сценічних постановок «Сну»разом із «живим» 
оркестром. В запропонованій статті розглядається шоста, фінальна 
версія «Сну літньої ночі» за клавіром, виданим у 1963 році [2]. 

Шоста версія «Сну літньої ночі» Карла Орфа носить підзаголовок 
«„Сон літньої ночі” Вільяма Шекспіра в перекладі 
Августа Вільгельма фон Шлєгеля в музичному оформленні Карла Орфа»1, 
який містить «натяк» на три головні ознаки, що характеризують пізні 
сценічні твори композитора – «Цар Едіп» та «Прометей». Це, в першу 
чергу, як згадувалося вище, збереження Орфом повного тексту комедії 
Шекспіра, її розподілу на 9 сцен. По-друге, музика тут цілковито 
підпорядкована драмі, і в її кількісному плані – зменшена до мінімуму. 
Невеликі інструментальні і вокально-хорові епізоди, що переривають 
розвиток дії, становлять лише 20% тривалості всього твору. А 37% – це 
декламація поетичного тексту на тлі лаконічного інструментального 
супроводу. І аж 43% обіймає декламація без музичного супроводу. 
Третьою характерною ознакою пізніх творів Орфа є їх жанрова 
багатовекторність. Так, «Сон літньої ночі» К. Орфа – це музично-
драматичний твір, в якому органічно поєднані музика і поетичне слово, 
сценічна дія, звукозображальність і сценічна пластика. 

Карл Орф чітко дотримується не тільки структури комедії Шекспіра, 
але й логіки її сценічного розгортання. Він виокремлює героїв трьох її 
сюжетно-драматургічних пластів, створюючи відповідні сюжетно-
інтонаційні пласти: лірико-романтичний – дві пари афінських закоханих 
на чолі з герцогом Тезеєм та Іпполітою; фантастичний – мешканці 
чарівного лісу – ельфи і феї з їх королем Обероном і королевою Титанією; 
і комедійний – недолугі телепні ремісники, які, щоб заробити трохи 
грошенят, вирішили поставити п’єсу і зіграти її на святкуванні весілля 
герцога Тезея і Іпполіти. Кожен інтонаційний пласт отримує тут 
оригінальне темброве забарвлення і узагальнені лейттеми-
характеристики, кожна з яких відповідно з’являється на початку І, ІІ і 
ІІІ сцен, в яких по-черзі відбувається експонування трьох груп героїв 
комедії (ліричних, комічних і фантастичних). Так, лірико-романтичний і 
фантастичний пласти характеризують шість інструментальних лейттем: 
лейтмотив любовних переживань і передчуттів, лейтінтонація чар 
чарівної квітки, лейтмотив зачарування, лейттема-символ 
божевільного кохання та лейтмотив кохання зачарованої Титанії. 

                                               
1 «Ein Sommernachtstraum, [von] William Shakespeare; nach der Übersetzung von August 
Wilhelm von Schlegel eingerichtet und mit Musik versehen von Carl Orff». 
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Пронизуючи музичну тканину п’єси вони передають душевні 
переживання героїв, часто – стаючи тлом для їх декламації. 

Винятково важливу тут роль відіграє надзвичайно оригінальний, 
колористичний оркестр, збагачений екзотичними інструментами, такими 
як – анґклунг, сістр, гуїро, бонги, велика мушля, бамбукові трубки та ін.. 
Як і в своїх античних трагедіях, тут К. Орф відмовляється від традиційного 
оркестрового складу, порушуючи збалансованість струнної групи, 
залишаючи лише деякі різновиди духових інструментів. Зате максимально 
збільшує групу ударних – застосовуючи більше 20-ти їх різновидів. Разом 
з тим, він розділяє оркестр на три групи, розташовуючи їх – перед сценою, 
на сцені і за сценою, а також – застосовує магнітну плівку. 

До оркестру перед сценою, що несе основне навантаження, входять 6 
флейт, 3 кларнети і 3 валторни, всього (!) 15 струнних, арфа, орган та 
значна частина ударних (фортепіано, ксилофони, марімбафон, 
гльокеншпіль, металофон, оркестрові дзвони, розмаїті тарілки і барабани 
та екзотичні ударні). Оркестр на сцені інколи включається у сценічну дію, 
складається з 3 труб, яким доручена головна тема-характеристика лірико-
романтичних героїв, та – «оркестру телепнів» – 2 кларнети, 2 труби, 
тромбон, контрабас, малий та великий барабан і тарілки, що стають 
лейттембрами комічнихафінських ремісників. Найменша група, що 
розташована за сценою, яка складається з schlitztrommel (великий барабан 
зі щилинами), великої мушлі і еоліфону, створюючи особливу моторошно-
загадкову атмосферу чарівного лісу і характеризуючи його фантастичних 
мешканців. Запис на плівці включає деякі інструментальні і хорові епізоди, 
створюючи ефект музики, що лунає здалля, або – використовується для 
більш масивного, об'ємного звучання. Отже, магнітний запис і кожна з 
груп інструментів – виконують ту чи іншу драматургічну функцію, 
надаючи незвичного і незвичайного колориту всій п’єсі. 

Однією з оригінальних особливостей «Сну» є те, що в основі шести з 
15-ти1 музичних епізодів комедії – автоцитати чи аллюзії з різних творів 
К. Орфа. Серед них – виокремлюється дві для створення особливого 
підтексту. Перша – акапельна тема чоловічого секстету «Si puer cum puellula» 
з №19 третього розділу «Любовних втіх» з «Карміни Бурани», яка у «Сні» 
відкриває І сцену, стаючи своєрідним прологом до твору і основною темою-
характеристикою лірико-романтичних героїв. Ця тема, доручена тут трьом 
трубам на сцені, а її зміст2 – підкреслює любовно-еротичний характер комедії 
                                               
1 15 музичних епізодів – це кількість без урахування їх повторних появ. 
2 «Si puer cum puellula moraretur in cellula, felix coniunctio» (лат.) – «Коли хлопець з дівчиною 
зачинилися у маленькій кімнаті – щасливе їх усамітнення». 
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В. Шекспіра. Друга цитата – хор сп’янілих волоцюг з «Розумниці» (IX сцена), 
який на «La-la» кумедно виконують недолугі афінські ремісники під час 
першої своєї появи у другій сцені. Цей хор – яскрава портретна 
характеристика недолугих, грубуватих і недалеких простаків, які вирішили, 
що можуть стати трагічними акторами. Примітивна мелодика і гармонія, 
гомофонно-гармонічна фактура, «приземленні» лейттмебри оркестру, 
побутовий і, навіть, вульгарний характер хору різко контрастує з усією 
музикою «Сну». Тут композитор різко виділяє ремісників, досягаючи 
шекспірівського прийому – «п’єси в п’єсі». В основі інших чотирьох 
музичних епізодів – менш впізнавані або менш відомі цитати чи аллюзії. 
На відміну від хору ремісників, їх характер і оркестровка тут відповідають 
загальній фантастично-таємничій атмосфері твору. Так, епізоди Tranquillo 
(V) і заключний танець ремісників (IX) – основані на двох простих, 
народних темах з інструментальних вправ з Шульверку, відповідно – 
Klavier-Übung: TeilI, №121; Klavier-Übung: TeilI, №32. Третій епізод – хор-
колискова ельфів «Bunte Schlangen, zweigezüngt»(IV)– віддалено нагадує 
«Chramer, gip die varwemir» з №8 «Карміни Бурани», а четвертий – 
запланована В. Шекспіром «тиха музика» (VII) – «Reie» №9. Дослідники, 
зокрема Т. Рьош, знаходить в музиці «Сну» ще більше запозичень, проте 
перелічені вище – є основними і найбільш точними. 

Як і у всіх творах починаючи з «Astutulli», майже весь обсяг 
поетичного тексту «Сну» викладений К. Орфом за допомогою розмаїтих 
прийомів декламації, окрім вказаних ще В. Шекспіром «пісень» ельфів та 
ремісника Основи (IV, V). Тут зустрічаються: звичайна декламація, вільна і 
ритмізована мелодекламація. Як вже вказувалося вище, декламація – 
виразно-емоційна вимова поетичного тексту без музичного супроводу – 
обіймає більше третини усього обсягу твору. Зазвичай, композитор залишає 
декламаційними невеликі емоційні діалоги (освідчення в коханні Тезея – 
Іпполіті, Лізандра – Гермії – І; діалоги-накази Оберона Пакові – ІІІ, VI; 
драматичні діалоги Деметрія і Єлени – ІІІ і т.ін.) та динамічні/дієві полілоги 
чи запеклі полілоги-сварки (розмова у палаці Тезея – І, репетиції ремісників – 
ІІ і V, та їх вистава – ІХ; величезна сварка закоханих – VI та ін.). Вільна 
мелодекламація – це декламація поетичного тексту на тлі музики – широко 
використовується композитором для відтворення певного емоційного стану 
героїв, або ж – настрою чи атмосфери у тій чи іншій мізансцені. Так, за 
допомогою цього прийому вирішена більшість розгорнутих ліричних, лірико-

                                               
1 Orff-Schulwerk. Volume Three. Piano Music. Klavier-Übung (Carl Orff, 1934): Teil I, Nr. 12.  
2 Orff-Schulwerk. Volume Three. Piano Music. Klavier-Übung (Carl Orff, 1934): Teil I, Nr. 3. 
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патетичних і драматичних монологів (монолог-присяга Гермії Лізандру – І, 
монолог Єлени – І; монолог Титанії – ІІІ). Зазвичай мелодекламація героїв 
підтримана «фоновою музикою», проте іноді «музичним тлом» для їх певних 
реплік стають лейтмотиви чи лейтінтонації, «сповіщаючи» про певний стан 
героїв (зачаровані Деметрій/Лізандр), або ж – натякають на їх майбутні 
«негаразди». Ритмізована мелодекламація – чітко ритмізований поетичний 
текст на фоні оркестрового супроводу – на відміну від сводібної набагато 
менш розвинута. Як правило, вона використовується у монологах 
фантастичних героїв, а у ліричних – зазвичай зустрічається лише епізодично. 
Загалом, ритмізована мелодекламація використовується К. Орфом для 
досягнення різних ефектів. Чіткий ритм вірша у монологах-заклинаннях 
Пака, Титанії і Оберона створює моторошний ефект таємничих, магічних 
ритуалів (Пак – IV; Пак, Титанія і Оберона – ІХ та ін.); епізодична ритмізація 
(не чаклунських) монологів Пака підкреслює його капосний характер (VI); 
ритмізація коротких фраз ельфів (прислужників Титанії) засвідчує їх повагу і 
покірність своїй королеві (V, VII); а ритмізація окремих фраз і речень 
ліричних героїв, виокремлює екстатичні кульмінації їх монологів (VII). 

Більшість музики у «Сні літньої ночі» К. Орфа – лаконічне 
музичне тло для мелодекламації героїв, що відтворює або ж підкреслює 
їх емоційний стан, чи змальовує загальну атмосферу тієї чи іншої сцени. 
Музичний матеріал кожної мізансцени (або загальної сцени) 
побудований на одному-двох тональних устоях, тематично пов’язаних із 
головними лейтмотивами, лейттемами, а використані інструменти – є 
лейттембрами героїв, що перебувають на сцені, або ж – тембрами 
«пануючої» сфери (наприклад, фантастичної, IV – VII). Тут широко 
використовуються прикрашені різноманітною мелізматикою унісони чи 
октавні педалі, витримані тризвуки чи терпкі багатозвучні кластери, 
часті мажоро-мінорні «коливання» терцій чи політональні зіставлення 
акордів, або ж – розмаїті «таємничі» звуки, поодинокі «пуантилістичні» 
дзеленькання і стукіт, чи різкі ритмоформули ударних. 

Інструментальні і вокально-хорові епізоди – це ще В. Шекспіром 
«заплановані» пісні, танці та інструментальна музика1, а також «атмосферна» 
чи «ситуаційна» музика, змальовуюча місце дії і загальний характер сцен, 
введена вже самим К. Орфом2. На відміну від деяких лейтмотивів і музики, 

                                               
1 Колискова ельфів (IV), пісня зачарованого Основи (V), «тиха музика» після пробудження 
Титанії від зачарування (VII), мисливські сурми за сценою (VII), танець ремісників (IX), 
пісні і танці ельфів (IX). 
2 Вступ (І), хор ремісників (ІІ), вступ (ІІІ), музика супроводжуюча вихід і відхід Титанії і 
Оберона (ІІІ), вступ (IV), музика супроводжуюча паніку ремісників (V), музика 
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що супроводжує декламацію героїв, усі епізоди відрізняються не складною 
музичною мовою, як і засобами виразності. Це опора на діатоніку, 
перемінні/однойменні тональності чи модальні лади; прості теми-мелодії 
народного характеру чи теми в акордовому викладенні (акордового складу) 
поступово-паралельного руху. Гармонія цих епізодів зазвичай 
обмежується 2–3 акордами, або взагалі – тонічним тризвуком чи тонічним 
квартсекстакордом. Зате особливу роль тоді відіграють чітко ритмізовані 
фігурації, остинато, органний пункт одного акорду чи бурдон. 
Композитор застосовує різноманітні артикуляційні штрихи і прийоми 
звуковидобування, як флажолети, трелі, тремоло, піцикато, глісандо та 
ін., цікаво використовує розмаїті колотушки одних ударних інструментів 
– для гри на інших. Основним формотворчим принципом у розгорнутих 
епізодах стає остинатність (вступи – III, вступ і колискова ельфів – IV, 
Mondaufgang – VI, заключні пісні і танці ельфів – ІХ). 

Серед усіх музичних епізодів різко виділяються – два. Це мізансцени 
розлючених короля з королеви ельфів (ІІІ) та – переляку ремісників і їх 
втечі, коли вони побачили Основу з головою віслюка. В обох епізодах 
основне навантаження несуть ударні інструменти, а інші – лише злегка 
підтримують їх. Так, про наближення розлючених Титанії і Оберона 
сповіщають чіткі ритмоформули дерев’яних коробочок, бонгів, 
бамбукових трубок, тарілок, тамбуріну, бонгів, поступове нашарування 
яких, створюють надвичайно грізно-моторошний колорит. А картина 
метушні переляканих ремісників розгортається на тлі гучних, щільних, 
тремолюючих кластерів (марімба, орган, фортепіано, струнні) на які 
поперемінно накладаються чітко і гостро ритмізований стукіт і 
«скреготання» ударних (ксилофон, гуїро, тарахківка, ляскання хлиста), 
форшлаги флейти і кларнету. Додатковою тембровою тут стає магнітний 
запис хорового ритмізованого «гавкання» чоловічого хору («Wow-wow»). 

«Сон літньої ночі» Орфа вельми оригінальний як жанрово, так і 
стилістично твір, в якому поднується барвиста оркестрова палітра з 
оригінальною вокальною, та мовною декламаційною інтонацією, 
утворюючи єдиний органічний сплав. В цьому творі композитор прагнув 
вирішити одне зі складних завдань – рівноправності драми і музики, яке 
прагнули впродовж століть здійснити усі оперні реформатори, починаючи 
від Х. В. Глюка. Багато що К. Орфу вдалося. Але при всій барвистості, 
яскравості партитури і неймовірній винахідливості стилістичних знахідок 

                                                                                                                                                
супроводжуюча відхід Титанії і Основи (V), Mondaufgang (VI), лірична прелюдія 
закоханих (VII), музика палацу (VIII). 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО  №54                                                                 СВІТОВА ТА ВІТЧИЗНЯНА МУЗИЧНІ КУЛЬТУРИ: 
                              СТИЛІ, ШКОЛИ, ПЕРСОНАЛІЇ  

115 
 

все ж таки драма стала тут домінуючою. Проте, це не завадило «Сну» 
стати значним твором не тільки у спадщині К. Орфа, але й – у розмаїтій 
«колекції» музичних прочитань композиторами комедії В. Шекспіра. 

Переоцінити в доробку Карла Орфа значення «Сну літньої ночі» 
неможливо, оскільки кожна з його версій створювалася у поворотні моменти 
його творчого шляху, вбирала усі найважливіші, новаційні знахідки 
композитора, стаючи своєрідним дзеркалом еволюції його неповторного 
стилю. «Сон літньої ночі» по праву посідає вагоме місце серед вже визнаних 
шедеврів композитора, оскільки шекспірівська комедія вплинула і на усі інші 
твори К. Орфа. На цьому наголошував і сам композитор: «Моя періодична 
„опанованість” Шекспіром, знайшла  відбиток у більшості моїх творів. Не 
тільки моя пристрасть до паралельних сцен, а також образи героїв у 
„Місяці” – четверо буршів, троє волоцюг з їх хуліганською поведінкою у 
„Розумниці”, сценічні видовища, особливо сцена відьом з „Бернауерін”, 
солдати – з „Містерії Воскресіння Христа”, пастушки – з „Дива 
народження немовляти”, ˂...˃, а отже, деякі зі створених мною образів в 
музиці, було б просто неможливо уявити без Шекспіра» [3, с. 345]. 
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Криштофович Віра. «Сон літньої ночі» Карла Орфа: 
особливості музичної мови. У статті розглядається історія створення 
«Сну літньої ночі» (1917–1962) Карла Орфа в контексті його 
композиторського шляху та аналізуються особливості музичної мови його 
шостої (останньої) версії (1962). Були виділені три інтонаційні пласти 
героїв і їх основні теми і лейтмотиви, охарактеризований склад і функції 
оркестру, визначені різновиди декламації, проаналізована музична мова 
мелодекламаційних і музичних епізодів, а також – виділені головні 
самоцитати і алюзії, використані композитором. 
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Криштофович Вера. «Сон в летнюю ночь» Карла Орфа: 
особенности музыкального языка. В статье расматривается история 
создания «Сна в летнюю ночь» (1917–1962) Карла Орфа в контексте его 
композиторского пути и анализируются особенности музыкального языка его 
шестой (последней) версии (1962). Были выделены три интонационных 
пласта героев и их основные темы и лейтмотивы, охарактеризован состав и 
функции оркестра, определены разновидности декламации, проанализирован 
музыкальный язык мелодекламационных и музыкальный эпизодов, а также – 
выделены главные самоцитаты и аллюзии, использованные композитором. 

Ключевые слова: драматургия, оркестр, цитата, декламация, Орф, Шекспир. 

Kryshtofovych Vira. «A Midsummer Night`s Dream» by Carl Orff: 
particulary of a music language. This article overviews the story of creation 
of MND (1917–1962) by Carl Orff in the context of his journey as an 
extraordinary composer. There is an analysis of musical language specifics of 
6th (and the last one, 1962) edition of MND. Three intonational layers with 
corresponding characters, main themes, and leitmotifs are detected and 
analysed. As well as staff and function of the orchestra, types of declamation 
and musical language of declamation and music episodes are thoroughly 
described. Also, main author’s allusions and self-citations are indicated. 

Key words: dramaturgy, orchestra, quote, declamation, Orff, Shakespeare. 

Идрисова Севиндж  

М. И. ГЛИНКА В ПАРИЖЕ В 40–50-е ГОДЫ XIX ВЕКА:  
МЕЖДУ УСПЕХОМ И ТВОРЧЕСКИМ МОЛЧАНИЕМ 

Известно, что французскую столицу М. И. Глинка посещал 
дважды: будучи зрелым и состоявшимся автором двух опер (в середине 
40-х гг. XIX в.) и во второй раз, спустя семь лет с момента первой 
поездки – уже на закате творческой биографии (в начале 50-х гг.).  

Ключевыми событиями первой парижской поездки стали концерты, в 
которых были исполнены некоторые произведения Глинки. Рецензии и 
отзывы о концертах, вышедшие в ряде французских периодических изданий 
были частично опубликованы в переводе на русский А. А. Орловой, 
А. С. Ляпуновой и В. Богдановым-Березовским [4, с. 303; 2, с. 404; 5, с. 453]. 
Однако выпадение из поля зрения исследователей некоторых отзывов о 
концертах и фрагментарность переводов не давала целостного представления 
картины культурной жизни Парижа, которая окружала Глинку. Полный 


