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НАЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРТЕСНОГО СПІВУ 

 В УКРАЇНІ 

 

Партесний концерт займає особливе місце в історії української музичної 

культури, є однією з найрозвиненіших форм професійної хорової музики XVII- 

XVIII ст., що завершує великий етап становлення багатоголосного співу нового 

типу. Його розквіт припадає на той період, коли у вітчизняній культурі 

відбувався активний процес розвитку хорових жанрів, які відповідали вимогам 

епохи. В музиці це знайшло відбиття в її професіоналізації, соціальній 

переорієнтації, емансипації від церкви, виробленні національно-самобутніх 

форм. Ширший погляд на партесний концерт має важливе значення для 

розкриття культурних процесів минулого, перебудови музичного мислення, 

формування і обгрунтування історичної спадкоємності. 

XVII сторіччя в Україні характеризується значними змінами в 

економічному й суспільному житті. Відбувається важкий і суперечливий 

процес долання середньовічних норм і завоювання нових. Перед мистецтвом 

постають невживані, більш складні завдання, воно безпосередніше пов'язується 

з суспільним життям, значною мірою змінюючи свою орієнтацію. Починають 

розхитуватись межі, що відділяли церковну музику від світської. Коли в своїх 

джерелах партесний спів виникає як засіб оформлення церковної служби, то з 

плином часу він стає частиною загальнодержавних актів і усвідомлюється як 

важливий фактор громадського життя. Відмінною рисою саме жанру концерту 

завжди був його зв'язок з масовою аудиторією, з ідеями загальнонародного 

значення. Партесний концерт знаменує собою період змін взаємовідношень у 

системі "музика-суспільство", коли з'являється необхідність у зверненні до неї 

як до незалежного мистецтва. У зв'язку з цим виникає потреба у 

творах,безпосередньо звернених до присутніх як до слухачів і в місці 

виконання таких композицій. Однак, мистецтво для широкої аудиторії могло 

розраховувати тільки на церкву, бо ще не виробились форми світського 

використання музики в масових масштабах. Поступово, не виходячи із стін 

храму та палацу, вона вивільнюється з під влади церкви й набуває певної 

незалежності, перетворюючи храм на місце спілкування не тільки з Богом але й 

з мистецтвом. 
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Нове спрямування зумовило прагнення до чуттєвої краси, до повноти й 

барвистості звучання, яке мало захопити і вразити слухача. В музиці з'являється 

пишність, святковість, віртуозність. З часом ці якості проявляються все 

сильніше, як і яскравість контрастів. Орієнтація на слухача мала і зворотню 

дію: людина стає змістом мистецтва. Пізнати її, відтворити її внутрішній світ - 

ось прагнення нової музики і ця риса багато в чому стає визначальною. Таким 

чином, відбувається централізація мистецтва відносно суб'єкта - людини - і 

визнання її центром світобудови. Переведене у площину партесного концерту 

воно означає, що йдеться про створення зразків високого звучання, які 

охоплювали такі загальнонародні, ширше, загальнолюдські проблеми, як 

проблема вічного життя та смерті, суті існування людини, її етичних ідеалів. 

Оцінюючи партесний концерт у порівнянні з іншими музичними явищами, 

слід вказати, що він займає серединне положення між явищами, які йому 

передували і були йому сучасні, і тими, що змінили його. Для перших він стає 

свого роду метою розвитку, етапом концентрації нових стильових рис. Щодо 

творчості другої половини XVIII ст. концерт стає початком еволюції, яка 

передбачає й інше розташування ознак жанру. 

Багатогранність партесних концертів, відмінність їх естетичних принципів, 

комплекс характерних ознак, головними серед яких є - безупинна змінність 

хорового складу, темброва забарвленість, інтенсивність звучання, "густота" чи 

прозорість його, контрастне зіставлення дзвінких могутніх "тутті" та мережива 

сольних груп - найбільш повно свідчать про його незалежність до явища 

мистецтва нового часу, його історичну обумовленість. 

В дослідженні концерту один з найважливіших ракурсів - це аналіз 

багатоголосся, де сконцентровано найбільш специфічні риси жанру, без яких 

він не існує як певне музичне, естетичне та історичне явище. Поза 

багатоголоссям (в розумінні кількості голосів) нема партесного концерту як 

жанру. Через багатоголосся встановлюються зв'язки з музичним, а ширше - й 

мистецьким взагалі мисленням епохи, багатоголосся визначило структуру 

твору, вплинуло на формування його музичної тканини. 

Розщеплення партесного багатоголосся на два головних види стало 

головною тенденцією наступного періоду розвитку вітчизняної музики. 

Перший - основний на суцільному русі всіх голосів, без імітацій - відомий під 

назвою постійного багатоголосся, або з постійною щільністю хорової тканини, 

має багато різновидів, як за числом голосів, так і за фактурою. До них належать 

гармонізації давніх старовинних мелодій знаменного та інших розспівів, 

оформлення церковної служби, кантове багатоголосся. Другий вид - що 

включає то тутті голосів, то рух окремих груп при паузуванні інших, і де 

великого значення набуває імітаційність -дістав назву перемінного 

багатоголосся або з перемінною щільністю хорової тканини. Він став ознакою 
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партесного концерту. В ньому багатоманітність трактування хорової маси 

грунтується на однотипному складі голосів (наборі хорових партій). Якщо 

композитори більш раннього часу досить вільно трактували кількість і 

тембровий склад голосів, то твори Дилецького, Давидовича, Бродовського, 

Пекалицького, Шаваровського та багатьох інших, які збереглися донині, всі 

спираються на чотириголосний хор. Він утверджується як найзручніша 

структура гармонічного акорду. Домінування такого багатоголосся свідчить 

про гармонічну спрямованість музичного мислення композиторів того часу. 

Багатоголосна тканина дістає міцну конструктивну основу - чотириголосну 

вертикаль, яка може подвоюватись, потроюватись в залежності від кількості 

голосів, завжди кратної чотирьом. Вміння оперувати акордовими вертикалями 

спиралось на вже вироблені традиції, на певну теоретичну базу, зокрема, 

"Граматику" М.Дилецького і заклало основи професійної хорової культури 

пізнішого часу і всієї подальшої творчості в хоровому жанрі. 

В дослідженні концерту один з найважливіших ракурсів - це аналіз 

багатоголосся, де сконцентровано найбільш специфічні риси жанру, без яких 

він не існує як певне музичне, естетичне та історичне явище. Поза 

багатоголоссям (в розумінні кількості голосів) нема партесного концерту як 

жанру. Через багатоголосся встановлюються зв'язки з музичним, а ширше - й 

мистецьким взагалі мисленням епохи, багатоголосся визначило структуру 

твору, вплинуло на формування його музичної тканини. 

Розщеплення партесного багатоголосся на два головних види стало 

головною тенденцією наступного періоду розвитку вітчизняної музики. 

Перший - основний на суцільному русі всіх голосів, без імітацій - відомий під 

назвою постійного багатоголосся, або з постійною щільністю хорової тканини, 

має багато різновидів, як за числом голосів, так і за фактурою. До них належать 

гармонізації давніх старовинних мелодій знаменного та інших розспівів, 

оформлення церковної служби, кантове багатоголосся. Другий вид - що 

включає то тутті голосів, то рух окремих груп при паузуванні інших, і де 

великого значення набуває імітаційність -дістав назву перемінного 

багатоголосся або з перемінною щільністю хорової тканини. Він став ознакою 

партесного концерту. В ньому багатоманітність трактування хорової маси 

грунтується на однотипному складі голосів (наборі хорових партій). Якщо 

композитори більш раннього часу досить вільно трактували кількість і 

тембровий склад голосів, то твори Дилецького, Давидовича, Бродовського, 

Пекалицького, Шаваровського та багатьох інших, які збереглися донині, всі 

спираються на чотириголосний хор. Він утверджується як найзручніша 

структура гармонічного акорду. Домінування такого багатоголосся свідчить 

про гармонічну спрямованість музичного мислення композиторів того часу. 

Багатоголосна тканина дістає міцну конструктивну основу - чотириголосну 
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вертикаль, яка може подвоюватись, потроюватись в залежності від кількості 

голосів, завжди кратної чотирьом. Вміння оперувати акордовими вертикалями 

спиралось на вже вироблені традиції, на певну теоретичну базу, зокрема, 

"Граматику" М.Дилецького і заклало основи професійної хорової культури 

пізнішого часу і всієї подальшої творчості в хоровому жанрі. 

Розглядаючи процеси розвитку партесного концерту в різні періоди варто 

наголосити на його зв'язки з народною творчістю, що відбивали еволюцію як 

самого жанру, так і композиторського мислення. Народнопісенна стихія все 

ширше і різноманітніше входить в музичну мову концертів. Перш за все мова 

йде про варіантно-підголоскову структуру багатоголосної тканини, різні зразки 

якої по-різному пов'язані з народними першоджерелами. Це або конкретні 

прийоми голосоведення (з октавно-унісонним збігом голосів, паралелізмами 

терцій, квінт), або ж сам принцип сполучення голосів. Тобто свідчення про те, 

що в тогочасній народній і професійній творчості процес розвитку 

підголоскової поліфонії певною мірою співпадає і збігається за часом і її поява 

в концертах не є результат пошуків готових форм народного співу, а 

органічний спосіб висловлення, внутрішньо необхідний тип формування 

хорового багатоголосся. 

Підсумовуючи спостереження над партесним концертом у цілому, можна 

сказати, що він напрочуд органічно входить у мистецтво своєї доби - саме в 

ньому відбувалась перебудова музичного мистецтва, формувалися стійкі 

форми, вироблені на основі досягнень західноєвропейської музичної культури 

та столітнього досвіду розвитку вітчизняної хорової музики. Оперування 

великими звуковими масами, чуттєва рельєфність образів співставлення 

моноліту й вишуканих деталей, винахідливість у комбінуванні вертикалі й 

горизонталі - ось характерні риси своєрідності багатоголосся концертів, що 

являє собою завершене втілення певної системи мислення, є частиною 

загальної еволюції культури українського народу. При цьому попередні норми 

не відкидаються, а долучаються до процесу становлення новихзакономірностей 

національного музичного стилю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


