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Передмова 
 
Представлені в хрестоматії твори відзеркалюють доволі широку 

панораму смислів, значень, почуттів, настроїв, що складають коло 
художніх образів нашого часу. У виданні подаються твори, написані в 
різних композиторських техніках: розширено-тональній, алеаторичній, 
музиці тембрів. Спеціальна увага приділяється різноманітним ритмічним 
структурам. 

Укладачі хрестоматії прагнули представити різні музичні жанри 
для різного складу виконавців: хорові («Вокаліз» С. Ярунського), сольні 
(п’єса «Карпатія» для гітари соло О. Ходаковського; три п’єси з циклу 
«Закуски» для фортепіано Й. Спорка), а також ансамблеві. Серед 
останніх – твори для скрипки та фортепіано («Романтичний прелюд» 
О. Стецюка, «Adagio doloroso» Є. Стецюка, «Lilith» Р. Камерона-Вулфа); 
ансамблю скрипалів («Епітафія пам’яті батька» Д. Стецюка), 
фортепіанного тріо («Пантоміма» С. Жукова), дзвіночків і фортепіано 
(«Сузір’я Оріон» К. Кожевникової), флейти та дзвіночків («Звіздар» 
В. Златоустова). 

Однією з найбільш гострих проблем сучасного музичного 
мистецтва є розрив між композиторською та виконавською практикою. 
Якщо ще сто років тому виконавці вільно володіли сучасною для них 
музичною мовою, то сьогодні музиканти лише як виняток здатні (і 
хочуть!) виконувати твори, написані в сучасних техніках. Значною 
складністю для них є також осягнення особливостей ритмічної організації 
музичної тканини. Причини такого явища не стільки в ускладненні 
музичної мови – зрештою, це цілком природній процес, який відбувався 
протягом усього періоду існування музичного мистецтва, скільки в 
недосконалості підготовки музикантів-виконавців та умовах 
функціонування музики в суспільстві. Сюди може бути віднесена й 
недостатня підготовленість слухачів, які не сприймають музичні новації 
своїх сучасників-композиторів. 

Однак було б неправильно лише констатувати наявність певної 
проблеми. Слід запропонувати й варіанти її розв’язання. Визначення 
можливих підходів до здолання існуючих бар’єрів між композиторами й 
виконавцями, сучасною музикою та слухачами є одним із пріоритетних 
завдань міжнародного фестивалю сучасної академічної музики 
«Житомирська музична весна» імені Олександра Стецюка. 

Олександр Михайлович Стецюк (1941 – 2007) – видатний 
український композитор, диригент, педагог, заслужений діяч мистецтв 
України, член Національної спілки композиторів України. Протягом другої 
половини ХХ століття – чи не єдиний професійний композитор 
Житомирщини. Фестиваль його імені започатковано 2009 року. З того 
часу щорічно в Житомирі збираються композитори й виконавці з різних 
країн світу, аби вшанувати пам’ять майстра, який у вельми 
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несприятливих для творчості умовах провінційного міста зміг залишити 
спадщину, що за своїм художнім рівнем та музичною мовою відповідає 
найвищим професійним критеріям. Саме такий рівень творчості 
О.М. Стецюка спонукав до пошуків шляхів розв’язання існуючих в 
сучасному музичному мистецтві проблем, зокрема, створення умов для 
всебічного осягнення сучасної музичної мови: концерти, майстер-класи, 
наукові конференції, а також видання музичних творів. Цю грань 
фестивалю репрезентує запропонована хрестоматія. До неї увійшли 
твори Олександра Стецюка та його учнів – молодшого сина Дмитра, 
онука Євгена, московського композитора, художнього керівника 
Фестивалю Сергія Жукова, київського композитора Сергія Ярунського, 
житомирського гітариста, викладача музичного училища Олександра 
Ходаковського, а також композиторів, що виступали в Житомирі й 
написали твори спеціально для виконання на Фестивалі: композиторів 
Йо Спорка (Нідерланди), Ричарда Камерона-Вулфа (США), Катерини 
Кожевникової та Володимира Златоустова (Росія). 

Хрестоматію призначено для студентів вищих навчальних 
закладів, її матеріал може бути використаний в курсах культурології, 
історії музичного мистецтва, аналізу музичних творів, гармонії, а також у 
концертній практиці. 

 
*** 

«Романтичний прелюд» Олександра Стецюка було написано в 
1986 році. Цей твір – «найстарший» у збірці – створений у стилістиці 
неоромантизму. В 70-х-80-х роках минулого століття композитори 
свідомо зверталися до прийомів романтичного письма в пошуках засобів 
оновлення музичної мови та надання їй загально значущого змісту. Для 
О. Стецюка естетика пізнього романтизму – повернення в юність, до 
початку його творчого шляху. Тоді він писав свої перші фортепіанні 
твори, наслідуючи О. Скрябіна та С. Рахманінова. Пізніше опанував 
композиторські техніки ХХ століття, зокрема, серійну (Соната для альта і 
фортепіано, 1978), однак час від часу повертався до романтизму. Гнучка, 
виразна мелодія, «щільна» насичена фактура, властивий романтизму 
мажоро-мінор створюють загальний емоційно-піднесений тонус твору. 
Композитор сповна використовує можливості, закладені в тричастинній 
формі, для створення наскрізного розвитку. 

Олександр Стецюк багато й плідно працював з ансамблем 
скрипалів Житомирської музичної школи № 1 імені Бориса 
Лятошинського. Близько десятка творів написано саме для цього 
колективу. Нащадки композитора продовжують його роботу. Колективом 
керує Валентина Анатоліївна Стецюк – невістка, концертмейстером 
працює онук Євген. Тому цілком природно, що проникливий, глибоко 
особистісний твір «Епітафію пам’яті батька» молодший син Дмитро 
Стецюк написав саме для цього ансамблю. 
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Як композитор Дмитро Стецюк багато в чому наслідує долю свого 
батька. Протягом кількох десятків років він максимально використовує не 
надто широкі можливості провінційного міста для професійної 
композиторської творчості – створює музику, робить різноманітні 
аранжування, викладає. Зняття ідеологічних обмежень дозволило 
Д. Стецюкові творити в царині духовної музики, що було неможливо для 
його батька. Духовні твори композитора щотижня звучать в 
Семінарійному костьолі Св. Яна з Дуклі в Житомирі вже протягом 
двадцяти років. Минулого року був виданий друком Magnificat для 
жіночого хору (Див.: Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових 
праць. – Вип. 2. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 80-85). 

Восени 2012 року на фестивалі «Московська осінь» прозвучала 
Соната для віолончелі і фортепіано. На прем’єру цього твору автору 
довелося чекати майже двадцять років. Однак попри все відбулася вона 
в Житомирі на Четвертому міжнародному фестивалі «Житомирська 
музична весна» ім. Олександра Стецюка 25 квітня 2012 року в залі 
Житомирської філармонії у найкращому з можливих виконань лауреатів 
міжнародних конкурсів Рустама Комачкова та Елеонори Теплухіної 
(Москва). Тоді ж ансамбль скрипалів Житомирської музичної школи № 1 
ім. Б. Лятошинського (керівник – Валентина Стецюк, концертмейстер – 
Євген Стецюк) виконав «Епітафію пам’яті батька» Дмитра Стецюка. 

Низку «романтичних» творів родини Стецюків завершує «Adagio 
doloroso» її наймолодшого представника – Євгена. Він – випускник 
Національної музичної академії України, асистент-стажист кафедри 
композиції (клас професора Олександра Костіна). В його творчому 
доробку Соната для віолончелі і фортепіано, Концерт для фортепіано з 
оркестром, п’єси для різних інструментів, романси, обробки народних 
пісень. 

Наступний твір збірника – «Пантоміма» для фортепіанного тріо 
Сергія Жукова – учня Олександра Стецюка. Тепер – російського 
композитора. «Вінчальна фата П’єретти» з музикою Сергія Жукова – 
пантоміма за п’єсою австрійського письменника і драматурга 
А. Шніцлера «Покривало Беатріче». Перша театральна версія була 
здійснена в Санкт-Петербурзькому театрі «Приют Комедианта» в січні 
2007 року. Тоді виставу було номіновано на премію «Золотий софіт». На 
Четвертому міжнародному фестивалі «Житомирська музична весна» 
прозвучала інструментальна сюїта з музики до театральної вистави у 
виконанні фортепіанного тріо: Юлія Ігоніна (скрипка), Рустам Комачков 
(віолончель), Елеонора Теплухіна (фортепіано). 

Сергій Жуков – композитор, який володіє яскраво вираженою 
театральністю мислення. Він – автор музично-театральних творів, а 
також музики до майже двох десятків кінофільмів. Проте навіть у назвах 
його інструментальних творів відчувається прагнення уточнити задум 
шляхом створення асоціацій з сюжетами, що насичені дійовими особами 
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та інтенсивним розгортанням зовнішньої або внутрішньої дії («Концерт-
містерія» для скрипки, віолончелі та фортепіано з оркестром, Концерт 
для електронної віолончелі «Гефсиманська ніч», Концерт для скрипки з 
оркестром «День Янгола»). 

Пантоміма «Вінчальна фата П’єретти» – сучасна стилізація 
театру dell’arte, який проіснував майже два століття (ХVІ – ХVІІІ) і мав 
великий вплив на європейське театральне мистецтво. В новий час 
естетика комедії dell’arte з її символікою персонажів-масок, 
імпровізаційністю, пантомімою як мовою рухів привернула увагу 
художників, письменників, драматургів і режисерів початку ХХ століття 
(П. Сезанн, А. Шніцлер, О. Блок, В. Мейєрхольд, О. Таїров, Є. Вахтангов 
та багато інших митців). Нова хвиля інтересу до цього театру виникла на 
початку нашого століття. За удаваною простотою та заздалегідь 
визначеною сюжетом функцією кожного з персонажів ховаються глибинні 
підтексти, які можуть бути наповнені сучасним для кожної епохи змістом, 
асоціативним рядом, художніми прийомами. Любов і зрада, мрія і 
дійсність, містика та реальність, відданість ідеї та життєвий успіх, 
здобутий шляхом зречення – одвічні колізії життя, які щоразу набувають 
нових рис, коли цих тем торкається митець із власним світобаченням та 
творчим почерком. Про це говорить Сергій Жуков: «Приступая с 
режисером Николаем Дручеком к работе над реализацией этого проекта, 
мы должны были учитывать опыт наших предшественников, 
выдающихся режиссѐров, осуществивших в начале пришлого века 
постановку этой пьесы – В. Мейерхольда и А. Таирова. Вместе с тем, мы 
понимали, что необходимо было найти новый ключ для решения 
сверхзадачи, заложенной в пьесе, в контексте современного театра 
начала XXI века» (Див.: http://zhukovsergey.ru/rus/pjeretta.htm . 03.02.12). 

Музикантам, які візьмуться за виконання «Пантоміми», варто 
ознайомитися з повним лібрето твору, котре можна знайти на вже 
згаданому сайті. Воно допоможе розібратися з драматургією твору, в 
якому, за словами самого композитора, присутні «элементы и балета, и 
пантомимы, и драмы. …Диффузии жанров, их взаимопроникновение, 
начавшиеся во второй половине XX века, продолжаются, создавая 
новые формы и новый язык, в котором стилистические и жанровые 
элементы различных видов искусств сплавляются в единое целое». 

Сергій Ярунський (Степанюк Сергій Анатолійович) – ще один 
талановитий учень Олександра Михайловича Стецюка – композитор, 
диригент, виконавець, філософ. Твори С. Ярунського виконувалися в 
різних країнах світу. Він був учасником багатьох міжнародних 
фестивалів. Написав понад сорок творів, які, за словами самого 
композитора, нерідко носять епатажний характер. До прикладу, 
інструментальна трилогія — «Містерія-буф № 1»: «Мерзота», «Бридота» 
та «Гидота»; камерна симфонія № 1 «Оранжерея кактусів»; «Стриптиз-
реквієм» та інші. 

http://zhukovsergey.ru/rus/pjeretta.htm
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Однак, незважаючи на таке, досить рідкісне для академічного 
композитора, власне позиціонування, у творчому доробку композитора є 
твори, забарвлені емоційністю, щирістю почуттів, красою музичної 
тканини. До таких належить і «Вокаліз» для мішаного хору a cappella. За 
словами композитора, це – останній твір, написаний ним у класі 
композиції Олександра Стецюка в Житомирі. Пізніше (в 2008 році) Сергій 
Ярунський використав цю музику в кінофільмі «Я» (Романтика) за 
мотивами повісті М. Хвильового (Див.: http://classic-
online.ru/ru/production/45550. 02.03.2012). 

Блок творів, написаних учнями О.М. Стецюка, завершує п’єса 
«Карпатія» Олександра Ходаковського – автора численних творів для 
гітари для виконавців різних рівнів – від початківців до концертантів. 
«Карпатію» включив до свого репертуару відомий український гітарист 
доцент Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського Андрій 
Остапенко. Йому й присвячено твір. 

Останні чотири п’єси збірника належать композиторам різних 
країн світу, друзям Сергія Жукова, яких він зумів закохати в своє рідне 
місто та які стали тепер друзями фестивалю «Житомирська музична 
весна». 

Йо Спорк народився та виріс в місті Херлен (Heerlen) на півдні 
Нідерландів. Завоював визнання своєрідною музичною мовою, в якій 
особливого значення набувають просторові ефекти. Йо Спорк був 
учасником Другого фестивалю «Житомирська музична весна». Тоді було 
виконано два його твори – «Сюїта для двох фортепіано» (концерт 
«Європа – Америка: ХХІ століття» 13 квітня 2010 року. Виконавці: 
Ярослава Олійник та автор) та «Sandman» (інсталяція «Space Music» 16 
квітня 2010 року. Музей космонавтики. Виконавці: гітаристи Андрій 
Крижанівський, Сергій Горкуша). 

Цикл п’єс «Закуски» – приклад достатньо розповсюдженого в 
музиці всіх епох музичного жарту. «Героями» п’єс є … страви, які 
композитор сприймає як одухотворені істоти, кожну – з притаманними їй 
рисами «характеру». Спадає на думку Г.К. Андерсен, у казках якого 
живуть, розмовляють і відчувають цілком буденні речі: штопальна голка, 
крохмальний комірець, жердини з тину, не кажучи вже про садові квіти. 
Виконання цих «музичних портретів» вимагає від виконавця активної 
творчої уяви, театральності мислення, розвиненого почуття ритму. 

Катерина Кожевникова – російський композитор, авторка 
симфонічних, хорових, вокальних творів. Приїздила в Житомир на 
Перший, Другий та Четвертий фестивалі. Давала майстер-клас із 
композиції, демонструвала свої симфонічні твори. На Четвертому 
фестивалі в концепт-концерті «Лабіринт» (26 квітня 2012 року, Музей 
космонавтики) у виконанні Віри Кальбергенової (сопрано) та Елеонори 
Теплухіної (фортепіано) прозвучав вокальний цикл Катерини 
Кожевникової «Три жіночі портрети» на вірші В. Брюсова. Для Другого 

http://classic-online.ru/ru/production/45550
http://classic-online.ru/ru/production/45550
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фестивалю композитор спеціально написала твір «Сузір’я Оріон», який 
увійшов до інсталяції «Space Music» і був уперше виконаний 
житомирськими музикантами Веніаміном Романько (дзвіночки) та Іриною 
Копоть (фортепіано) 16 квітня 2010 року в Музеї космонавтики. Твір 
вимагає від музикантів спеціальної роботи над ансамблевою стороною 
виконання. Однак краса та вишуканість звукової палітри твору робить це 
завдання приємним. Найголовніше ж – твір знайомить виконавців з 
алеаторичною технікою композиторського письма. 

У тому ж концерті 16 квітня 2010 року відбулася також світова 
прем’єра твору Володимира Златоустова «Звіздар» для флейти та 
дзвіночків (виконавці: Віктор Козловський та Веніамін Романько), навіяна 
образом Звіздаря з опери М. Римського-Корсакова «Золотий півник». 

Володимир Златоустов – російській композитор, голова 
продюсерської агенції «Клавір», автор симфонічних, камерних, хорових 
творів, а також п’єс для джазово-естрадних ансамблів. Він – учасник усіх 
фестивалів «Житомирська музична весна». Окрім п’єси «Звіздар», в 
Житомирі прозвучали хорові твори В. Златоустова «Benedictus» (концерт 
духовної музики 21 травня 2011. Жіночий хор «Обертон» – художній 
керівник Леся Кравченко), а також Missabrevis (камерний хор ансамблю 
пісні і танцю військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних 
Сил України – художній керівник Марина Гончаренко).  

Збірку завершує твір композитора зі США Ричарда Камерона-
Вулфа «Lilith» для скрипки і фортепіано (світова прем’єра на Третьому 
фестивалі 19 травня 2011 року в Музеї космонавтики. Виконавці: 
скрипаль Назар Кожухар, піаністка Елеонора Теплухіна). 

Ричард Камерон-Вулф – композитор, піаніст, професор, автор 
багатьох інструментальних, камерних, хорових творів. Приєднався до 
житомирського фестивалю в 2010 році. Тоді в Житомирі була вперше 
виконана альтова версія його «Реріх-рапсодії» (Виконавці: Ольга 
Синицька та Елеонора Теплухіна). На Четвертому фестивалі (26 квітня 
2012 року) відбулася світова прем’єра мікро-опери для гітариста 
Р. Камерона-Вулфа «Єретик» (гітарист Сергій Горкуша). В тому ж 
концерті була також виконана мікро-опера для перкусіоніста «…beast…» 
(перкусіоніст з Еквадора Крістіан Орозко). 

П’єса «Lilith» була задумана для виконання у художньому 
просторі Житомирського музею космонавтики ім. С.П. Корольова і втілює 
образ, який дістав безліч тлумачень у світовій культурі. Ліліт уявляють як 
місячне сяйво, втілення вогню, чорного світу. Вона протиставляється Єві 
та земним жінкам, є уособленням зла і спокуси, водночас потворою і 
красунею. 

Музика Р. Камерона-Вулфа побудована на розкритті протиріч 
образу. Контраст – основний принцип композиційної будови твору. 
Контрастують тембри, типи фактури, динаміка, темпи. Це потребує від 
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виконавців миттєвої реакції, єдності виконавських намірів, досконалого 
ансамблю. 

 
Пропонована збірка містить твори різної виконавської складності. 

Вона покликана, з одного боку, дати панорамну картину програм 
міжнародного фестивалю «Житомирська музична весна» ім. Олександра 
Стецюка; з іншого – ввести молодих виконавців до інтонаційного та 
образного поля сучасної академічної музики. 

 
Ірина Копоть, 
кандидат мистецтвознавства, 
член Національної спілки композиторів України. 
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