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Анотація. Уперше в українській культурології здійснено спробу 
творчого портрету композиторки Марини Денисенко-Cапмаз, окрес-
лено основні етапи становлення її творчої особистості, запропонова-
но панорамний огляд знакових у її мистецькій біографії творів. Ана-
літичні спостереження дозволили здійснити узагальнення стосовно 
орієнтирів її музичної естетики, серед яких — постмодерністський 
тип світогляду, схильність до комбінування неостилів, відкритість 
до технологічних експериментів і авангардні пошуки в різних тех-
ніках композиції, синтезування принципів європейського та східного 
музичного мислення, використання нових виконавських технік для 
інструментів та голосів, приділення великої уваги просторовим якос-
тям тембру і звуку. Особливою ознакою естетики М. Денисенко-Сап-
маз стає наявність у її творах українського національного елемента в 
різних аспектах від прямого цитування народного музичного епосу, 
авторських обробок українських колядок і щедрівок у ранньому пе-
ріоді до більш опосередкованих форм роботи з фольклорним матері-
алом у зрілому періоді творчості, як-от: стилізація, уведення в парти-
туру специфічного українського інструментарію, особлива лірична 
інтонація, похідна від українського мелосу.

Ключові слова: творчість Марини Денисенко-Сапмаз, україн-
ська сучасна музика, жінка-композиторка, неостиль, культуротворен-
ня, українська діаспора. 

Постановка проблеми. У середині 1980-х — на початку 
1990-х років, практично одночасно з народженням незалежної 
України, в українську музику прийшло нове покоління ком-
позиторів, яке своєю творчістю сприяло створенню іміджу 
України як держави, що входить до європейського культурно-
мистецького континууму й чиї імена сьогодні є визначниками 
українського високого мистецтва у світі. Це Ігор Щербаков, 
Олександр Щетинський, Сергій Пілютиков, Олексій Скрип-
ник, Олександр Козаренко, Микола Ковалінас, Володимир Рун-
чак, Іван Тараненко, Олександр Грінберг, Олександр Гугель, 
Андрій Карнак, Золтан Алмаші, Сергій Зажитько, Святослав 
Луньов, Ігор Гайденко, Іван Небесний тощо. Цей перелік чи не 
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вперше за всю історію української музики попов-
нився через розширення феміністичного дискурсу 
іменами талановитих жінок-композиторок Ганни 
Гаврилець, Кармелли Цепколенко, Юлії Гомельсь-
кої, Вікторії Польової, Людмили Юріної, Алли За-
гайкевич, Ірини Алексійчук, Людмили Самодаєвої, 
Наталії Боєвої, Мерзіє Халітової та ін.

До цього ж покоління належить і відома україн-
ська композиторка Марина Денисенко (нар. 1962, 
нині має прізвище Денисенко-Сапмаз). На форму-
вання її світоглядної парадигми вплинуло кілька 
чинників, зокрема традиції відомої музикантської 
родини1 та освітнє елітне середовище престиж-
них мистецьких навчальних закладів України, що 
сприяло входженню майбутньої композиторки до 
осередку авторитетних музикантів, які доклали 
багато зусиль до визначення засад національно-
го культуротворення. Викладачами М. Денисенко 
були представники музичної еліти України: відома 
піаністка Олена Вериківська, у якої вона навчала-
ся в Київському державному музичному училищі 
імені Р. М. Глієра (нині — Київська муніципальна 
академія музики ім. Р. М. Глієра), та композитор, 
професор, ректор Київської державної консерва-
торії імені П. І. Чайковського Андрій Штогаренко, 
у класі композиції якого М. Денисенко закінчила 
навчання в 1985 році. Успішними були й роки її 
професійного вдосконалення на рівні післяди-
пломної освіти в асистентурі-стажуванні Київської 
державної консерваторії ім. П. І. Чайковського по 
класу професора Мирослава Скорика (1990), а на-
вчання в аспірантурі цього ж закладу по класу про-
фесора Івана Котляревського увінчалося захистом 
кандидатської дисертації «Темброва модальність у 
композиції (на прикладах інструментальних творів 
українських композиторів останньої чверті ХХ ст.» 
(2006). 

Марина Денисенко є авторкою численних 
творів у різних музичних жанрах (симфонічні, 
камерно-інструментальні, камерно-вокальні, хо-
рові, а також оркестрові перекладення, музика до 
театральних вистав та кінофільмів, дитячі пісні 
тощо), неодноразово презентувала свою творчість 
у конкурсах композиторів та фестивалях сучасної 
музики в Україні та за кордоном, лауреатка міжна-
родного конкурсу духових інструментів «Сурми» 
(1998, Рівне) у номінації «композиція». Має тво-
ри, опубліковані в нотних видавництвах Франції 
та Бельгії, записи творів на компакт-дисках та у 

фондах Українського радіо. Авторські концерти 
музики М. Денисенко відбувалися в Канаді (1996), 
Російській Федерації (1998), Україні (2005). По-
над три десятиліття М. Денисенко виховує нові 
покоління композиторів у мистецьких навчальних 
закладах, її науково-педагогічна діяльність була не-
одноразово відзначена як в Україні (грамота Вче-
ної ради НМАУ імені П. І. Чайковського), так і за 
кордоном (Golden Key International Music Festival, 
2012, Нью-Йорк, США; Çocuklarla Pıyano Senliği, 
2014, Анталія, Туреччина). Крім музичного обда-
ровання, Марина Денисенко має поетичний дар, 
прекрасно володіє словом, має публікації віршів у 
літературних часописах, а 2015 року видала збірку 
поезій «Мандрівка». 2011 року композиторка пе-
реїхала до Туреччини, поповнивши когорту україн-
ської музичної діаспори ХХІ століття. Нині викла-
дає в тамтешніх приватних мистецьких школах 
музично-теоретичні предмети, фортепіано, історію 
мистецтва, працює концертмейстером з інструмен-
тальними та хоровими колективами, пише обробки 
українських і турецьких народних пісень, музику 
до театральних вистав, багато творів для дитячого 
репертуару. Активна творча, музично-громадська й 
просвітницька діяльність Марини Денисенко-Сап-
маз сприяє розвиткові та поглибленню культурних 
зв’язків України й Туреччини.

Незважаючи на очевидні здобутки й міжна-
родний резонанс творчості та педагогічної діяль-
ності Марини Денисенко, її оригінальна та само-
бутня творча постать, на жаль, нечасто привертає 
увагу сучасних дослідників. Бажанням заповнити 
цю прикру прогалину зумовлена актуальність про-
понованої статті. 

Аналіз останніх досліджень з обраної пробле-
матики. Ім’я композиторки Марини Денисенко 
доволі часто згадувалося в українській періодич-
ній пресі 1990-х — початку 2000-х років у зв’язку 
з прем’єрами її творів у програмах фестивалів На-
ціональної спілки композиторів України — Між-
народного музичного фестивалю «Київ Музик 
Фест» та Міжнародного форуму музики молодих. 
Існує також кілька наукових джерел, присвячених 
загальним тенденціям розвитку української ком-
позиторської школи та виконавства на сучасному 
етапі розвитку української академічної музики, у 
яких висвітлено окремі твори Марини Денисенко 
(Берегова, 1999; Берегова, 2013; Тимощенко, 2018; 
Дружга, 2002; Рікман, 2021; Сюта). Але в цілому 
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в музикознавчій літературі досі не існує окремої 
роботи, присвяченої винятково цій неординарній 
творчій постаті. На нашу думку, це є абсолютно не-
справедливим відносно значного творчого доробку 
композиторки, чия творчість є досить відомою й 
затребуваною як в Україні, так і за кордоном. 

Мета статті — дослідити естетичні заса-
ди композиторської творчості Марини Денисен-
ко-Сапмаз задля увиразнення уявлень щодо ролі 
культуротворчих процесів у період становлення та 
перших десятиліть існування України як незалеж-
ної держави.

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи 
стиль композиторки, дослідник Богдан Сюта пи-
сав, що

«музика М. Денисенко носить яскраво 
виражений суб’єктивно-ліричний характер. 
Стилістика більшою мірою експресіоністсь-
ко-романтична. У творах прагне до деталізації 
образів, чіткого опрацювання фактури, певно-
го раціоналізму у використанні інструментів 
та оркестровці. Багато експериментує з музич-
ною формою, веде пошуки в галузях просторо-
вого звучання тембрів» (Сюта).

А в «Енциклопедії сучасної України» у стат-
ті, присвяченій Марині Денисенко, зазначено, що 
її «композиторська творчість позначена впливом 
постмодернізму та неоімпресіонізму» (Енциклопе-
дія сучасної України, 2017). Насправді у творчості 
Марини Денисенко можна знайти значно більше 
стильових і стилістичних впливів, що свідчить про 
зміну естетичних орієнтирів у різні періоди жит-
тєдіяльності мисткині. 

Дивовижно, але тендітна, витончена, залю-
блена в поезію Марина Денисенко розпочала свій 
творчий шлях у музичному мистецтві з масштабних 
оркестрових творів крупних форм — написана ще 
в студентські роки «Музика для струнних» (1984), 
потім — Симфонієта (1986), Симфонічна поема 
«Пісня про Україну» (1986), Три симфонічні етюди 
(1989, 1996, 1998). У середині 1980-х років намі-
чається й інтерес композиторки до сфери камер-
но-вокальної музики, у її доробку з’являються такі 
знакові твори, як вокальний цикл на сл. Х. Р. Хі-
менеса (1986), «Дуети» на сл. Т. Шевченка для 
баритона, мецо-сопрано та камерного оркестру 
(1987), «Колискові пісні» для камерного оркестру 

й мецо-сопрано на народні тексти (1987), хорові 
твори на вірші Г. Сковороди та інших українських 
поетів. Прискіпливий вибір текстів для кожного з 
цих творів означує «високий політ» молодої компо-
зиторки, яка практично одночасно звертається до 
лірики видатного іспанського поета першої поло-
вини ХХ століття Хуана Рамона Хіменеса — Но-
белівського лауреата 1956 року з літератури2, а та-
кож поезії Тараса Шевченка, Григорія Сковороди й 
народних текстів — вершинних виявів української 
поезії, своєрідних національних імагем.

Початок 1990-х років ознаменувався поворо-
том молодої композиторки до нового — постмо-
дерного типу мислення, пошуку натхнення, твор-
чих ідей і нових музичних концепцій у мистецтві 
попередніх епох. Так, визначальною рисою Кон-
церту для струнних та клавесину (1990) Марини 
Денисенко стало поєднання необарокової та нео-
романтичної стилістики. Тричастинна композиція 
узагальнено-філософського змісту синтезує ознаки 
віртуозного музикування в традиційних виконавсь-
ких практиках, характерних для кончерто гроссо, 
з неоромантичною екстатикою розімкнених асиме-
тричних побудов. Ця дуалістичність проєктується 
на особливості музичної мови, яка відзначена поєд-
нанням індивідуально-авторських та стилізованих 
елементів. Відбір виразових засобів — складні 
асоціативні ряди, специфіка формування поліша-
рової структурної ідеї тощо — спрямований пере-
дусім на відтворення нюансів людських почуттів у 
притаманному авторці експресивно-романтичному 
стилі. Поділ на три частини є умовним у цьому 
творі, оскільки загальний вектор драматургії спря-
мований до наскрізного розвитку (усі частини зву-
чать attacca). Початковий емоційний сплеск струн-
ного оркестру та наступні окремі фігурації скрипок 
на фоні решти струнних змінюються тривожним 
гулом віолончелей і контрабасів, що поступово 
затихає. Епізод із подовженими звуками струнних 
та окремими «вигуками» скрипок приводить до 
стилізованого фрагменту, звуковою квінтесенцією 
якого є тембр клавесину. Звучання цього інстру-
мента вирізняється на фоні струнних специфічною 
тембровою барвою, яка відсилає слухача до епохи 
бароко — часу, коли цей інструмент і все сімейство 
попередників фортепіано активно використовува-
лися в європейській концертній практиці. Партія 
клавесину насичена то акордовими послідовно-
стями, то «альбертієвими» басами, то окремими 
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звуками. Далі яскравий тембр клавесину ніби по-
глинається тривожною звуковою масою струнних, 
з якої виділяється новий тембр — скрипка соло. 
Монологічний «виступ» скрипки змінюється діа-
логами з другою скрипкою, альтом. Для моноло-
гічно-діалогічного розділу, у якому головною дійо-
вою особою є партія скрипки, характерними є такі 
риси, як загальна статичність, зупинки руху (вели-
ка кількість пауз), повільні, ніби питальні фрази 
альта, на які накладаються довгі звуки струнних, 
їхня ж гра штрихами тремоло, піцикато за дуже 
низького рівня динаміки. Епізод «тихої» музики є 
досить розлогим у цьому творі. Композиторка де-
монструє велику винахідливість у доборі музич-
но-виражальних засобів, які урізноманітнюють 
тихі звучання то «невпевненими» фразами низьких 
струнних, які збираються в загальний акорд із на-
ступним низпаданням руху, то тривожним тремо-
люванням клавесину, яке ніби передається всьому 
оркестрові, підсилюючи напругу, то алеаторичним 
піцикатним розділом на ppp, на фоні якого вини-
кають ламентозні фрази віолончелей та фігурації 
клавесина. Усі технічні прийоми, застосовані в 
струнних та клавесина — тремолювання, поодино-
кі звуки, що тягнуться, піцикатне шерхотіння, по-
силення-приглушення звучності тощо — створю-
ють яскраву звукову картину ночі. Доволі тривалий 
епізод «тихих» звучань виявляє одну з очевидних 
ознак авторського стилю Марини Денисенко — 
її схильність до мислення короткими фразами й 
розімкненими асиметричними побудовами. Лише 
наприкінці Концерту для струнних та клавесину є 
образно-змістова (не тематична!) арка до початку: 
в останньому розділі твору знову починається пев-
не інтонаційне «ворушіння»: з’являються тривож-
ні фрази скрипок і фігураційно-фоновий матеріал 
решти струнних, флажолети, хроматизовані фрази 
скрипок, які накладаються одна на одну. Востаннє 
виокремлюється тембр клавесина, але струнний 
оркестр ніби «скрикує», заглушаючи його, а потім і 
сам знищує себе в нестримному потоці висхідного 
тутійного глісандування.

Знаковим у творчості М. Денисенко став твір 
«Три фрагменти зі старовинної сюїти» для ка-
мерного ансамблю та контратенора (1991): другу 
редакцію цього твору (1994) було написано для 
самобутнього українського співака, Героя України 
Василя Сліпака3, тоді ще просто студента Львівсь-
кого вищого державного музичного інституту імені 

М. В. Лисенка (нині — Львівська національна му-
зична академія імені М. В. Лисенка). На Марину 
Денисенко справив неабиякий вплив незвичайний 
тембр голосу цього виконавця — надвисокий те-
нор. Співак володів величезним діапазоном і мав 
унікальну здатність виконувати й баритонові, і 
сопранові партії. Твір М. Денисенко має присвяту 
Василеві Сліпаку, і саме в його виконанні разом 
із камерним оркестром «Українська спадщина» 
(художній керівник та диригент — О. Андрєєв) 
композиція прозвучала в камерному концерті 16 
травня 1995 року в київському Будинку вчених у 
межах Четвертого міжнародного форуму музики 
молодих. Поетичною основою твору стали тексти 
французького поета 16-го століття Жоашена дю 
Белле — одного з найяскравіших представників лі-
тературної школи «Плеяда». Його поезії притаман-
ні такі риси, як вишуканість, інтелектуалізм, стро-
гість і довершеність форм, ліричність роздумів про 
самотнє серце поета. Музичне втілення пропонує 
занурення в дивовижний світ французького бароко. 
Ідучи шляхом стилізації, композиторка підкреслює 
насамперед сонорну декоративність та внутрішню 
гармонію, які концентруються в характерних інто-
націях епохи вкупі з незвичайним голосом. Окрім 
сольної та оповідної ролі, контратенор має й іншу 
функцію у творі — використовується як специфіч-
не тембральне «вкраплення» в мозаїчний простір 
поліфонічної фактури/гармонії.

У наступні роки Марина Денисенко ще далі 
заглиблюється в малодосліджені пласти світової 
музичної архаїки, пробує знайти та реконструю-
вати за допомогою сучасних оркестрових засобів 
найдавніші з зафіксованих в анналах історії музи-
ки зразки музичного епосу. Діалогічний перегук 
давнини й сучасності, спроба поєднати принципи 
музичного мислення Сходу й Заходу та акцент на 
вічній цінності музики як однієї з найдосконалі-
ших форм соціальної комунікації стали естетич-
ними орієнтирами твору «Найдовша сутра» для 
камерного оркестру (1993). Основним конструк-
тивним принципом цієї композиції є колажність, 
гра цитат із найдавніших музичних творів, які були 
знайдені в Австралії, Полінезії, Сіамі, на острові 
Ява. До переліку цитат також увійшли найдавніші 
фрагменти європейського музичного мистецтва — 
григоріанського хоралу з Вінчестерського тропаря 
та української народної весільної пісні «Хилила-
ся вишенька». Зразки музичної архаїки оброблені 



ISSN 2311-9489. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА. 2022. №22

96

сучасними прийомами, які використовуються в 
композиторських практиках кінця ХХ століття: це 
поєднання мікрополіфонічних засобів, поліритміч-
ного накладання шарів, темброво-колористичного 
забарвлення, вкраплення мінімалістичної техніки 
тощо. 

Гра цитат як стилістичний принцип і чин-
ник драматургічного розвитку стає визначальним 
і для іншого твору Марини Денисенко — «Hora 
l’Italiano» для струнного квартету (2003, версія для 
флейти, фагота і фортепіано — 2005). Одночастин-
на композиція сюїтного типу з контрастною послі-
довністю частин відтворює романтичне звучання 
улюблених італійських пісень та мелодій із повоєн-
них італійських кінофільмів.

Зацікавлення старовинною музикою в не-
сподіваному стильовому симбіозі з романтичною 
естетикою є характерним для твору Марини Дени-
сенко більш зрілого періоду творчості під назвою 
«Романс-гокет» для фагота соло (існує також 
авторська версія для фагота і фортепіано, 2008). 
Конструктивним принципом цієї композиції є суто 
постмодерністське поєднання непоєднуваного, у 
цьому випадку — романсу (жанр вокально-інстру-
ментального музикування, характерного для епохи 
романтизму) та гокету (техніка багатоголосної хо-
рової композиції в музиці ХІІІ–ХIV століть). П’єса 
складається з двох контрастних частин — мелодій-
но-наспівної першої, у якій домінують традиційні 
для романтичної музики інтонаційні формули типу 
«питання — відповідь», «оспівування» опорних 
тонів, романсова мелодика, секвенційні побудови, 
імпровізаційність, метро-ритмічна свобода тощо 
та гокетної «рваності» фактури другої частини, ак-
тивного використання в ній пауз, штриха стакато, 
ритмічної пульсації тощо. Н. Тимощенко акцентує в 
цьому творі увагу на тембральному протиставленні, 
яке, на її думку, є надзвичайно виразним щодо вико-
ристання тембрових можливостей фагота:

«Співвідносячись з постмодерністськими 
тенденціями в музичному мистецтві, новатор-
ське відкриття цього твору — в розширенні 
колористики фагота засобами використання 
жанрових модусів» (Морщакова, 2016, с. 378).

Неоархаїка Марини Денисенко 1990–2000-х 
років доповнюється експериментами з неости-
лями, багато творів мисткині означеного періоду 

спираються на неокласичні, неоімпресіоністичні, 
неоекспресіоністичні образно-стилістичні моделі. 
Зокрема, неоекспресіоністичні риси з’явилися в 
музичній естетиці Марини Денисенко в період 
її захоплення творчістю американської поетеси 
Сильвії Плат, до якої композиторка звернулася 
однією з перших в українській музиці. Трагічний 
пафос світовідчуття поетеси, гостро емоційний 
стрій висловлювання, складні, часто парадоксаль-
ні асоціації та містична символіка картин природи 
викликали до життя яскраво експресивний вокаль-
ний цикл Марини Денисенко “Осінь Жабка” для 
голосу, флейти і фортепіано (1993), у якому обра-
зи природи, потрапляючи в духовні виміри свідо-
мості людини, слугують розкриттю її складного 
внутрішнього світу. Характерні для поезії Сильвії 
Плат розшарування свідомості, дисгармонія, хво-
роблива гра уяви на фоні картин природи спри-
чинюють появу химерно-абстрагованих музичних 
образів, часто — з трагічним відтінком, поліфонію 
шарів та лейтінтонаційний тип музичної драматур-
гії. Основою мелодики та акордових конструкцій 
стають дисонантні інтервали (зокрема, тритон), 
дисонанс визначає і специфіку різних рівнів твору 
від поліявищ у стилістиці до конфліктності змісту. 
Естетика «розладнаного розуму», що виникла на 
початку ХХ століття в експресіонізмі й була роз-
винута в авангардних творах середини століття, 
отримує «нове життя» в постекспресіоністичній 
музичній творчості кінця ХХ ст., до якої належить 
вокальний цикл Марини Денисенко.

Неоімпресіоністичний стильовий модус є од-
ним із найулюбленіших у композиторки: чимало 
камерних програмних творів, зокрема, для духових 
або за участю духових, нагадують імпресіоністичні 
картини-замальовки (твори для духового квінтету 
«Без сонця», 2006; «Пейзажі», 2007; п’єси «У хма-
рах» для гобоя та фортепіано; «Колір піску» для 
кларнета і фортепіано тощо). Наприклад, компо-
зиція «Колір піску» розгортається як діалогічний 
дискурс двох музичних інструментів: монологічні 
«висловлювання» кларнета перемежаються з фраг-
ментами звучання фортепіано, у якому домінує 
акордова фактура. Друга фаза розвитку цієї п’єси 
з безконфліктною драматургією є більш динаміч-
ною, її тон задає імпровізаційна каденція кларне-
та, у якій переважають токатність, синкопованість, 
риси віртуозності. Другий учасник ансамблю — 
фортепіано — неточно повторює деякі ритмо-інто-
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наційні формули партії кларнета, ніби вступаючи з 
ним у гру.

Прагнення втілити в музиці власне філософсь-
ке розуміння вічних духовних цінностей людства 
закономірно приводить Марину Денисенко до не-
окласичної стильової парадигми. У симфонічному 
етюді № 3 «Amadeus — Ama Deum…» (1998) витон-
чені алюзії до музики Вольфганга Амадея Моцарта 
вкупі з колористичним трактуванням оркестру ут-
ворюють своєрідний діалог епох, у якому геніальна 
моцартівська музика є уособленням творчого стану 
як божественного начала в людині.

Елементи українського музичного епосу по-
стійно присутні у звуковому спектрі музики Ма-
рини Денисенко. Проте її стиль помітно еволю-
ціонує від прямого цитування в ранньому періоді 
творчості (наприклад, української народної пісні 
«Хилилася вишенька» у вже згадуваному камер-
ному творі «Найдовша сутра»), авторських обро-
бок українських колядок і щедрівок («Щедрівка» 
для туби і фортепіано, «Два різдвяних канони» 
для флейти, фагота і фортепіано, обробка колядки 
«Павочка ходить» для фортепіано тощо) до більш 
опосередкованих форм роботи з фольклорним ма-
теріалом, зокрема, таких, як стилізація, введення 
в партитуру специфічного українського інстру-
ментарію, особлива лірична інтонація, похідна 
від української пісенності тощо. У тричастинному 
квінтеті для дерев’яних духових № 1 «Pentavox» 
(2001) домінує лірична стихія. Наспівна повільна 
лірика в акордовому викладі першої частини змі-
нюється токатністю другої, а в третій частині де-
монструються різноманітні виконавські техніки: 
короткі «рвані» фрази у високих духових на тлі 
протяжних звуків низького «дерева» чергуються 
з репетитивними фрагментами та перекличка-
ми інструментальних груп. Поява ліричної теми, 
яка нагадує українську народну танцювальну ме-
лодію, повертає слухача в ліричну стихію, у якій 
кожний інструмент виспівує власну мелодію, ніби 
намагаючись «переспівати» всіх інших учасників 
ансамблю.

Низка творів у доробку Марини Денисенко 
пов’язана з колористикою українського народного 
інструментарію. Одним з найулюбленіших для неї 
стає тембр бандури, яку можна вважати українсь-
кою культурною імагемою. Цей інструмент присут-
ній у таких творах композиторки, як сюїта для бан-
дури, струнних та ударних «Серпень-серп» (1997), 

дві п’єси для бандури та гітари «Середина шляху» 
й «Зима та Весна» (2000, остання представлена 
також в авторській версії для бандури і фортепіа-
но). Зокрема, у п’ятичастинній Сюїті для бандури, 
струнних та ударних «Серпень-серп», пов’язаній 
з українською народною обрядовістю літнього 
циклу, спостерігається поетично-колористичне 
трактування бандури, яка використовується і як 
яскрава етнічна темброва барва, і як інструмент ве-
ликих сучасних виконавських можливостей, на що 
вказують мінімалістичні звукозображальні ефекти 
голосів природи в другій частині сюїти «Попівна 
Калина», «острівці» контрольованої алеаторики в 
3-й частині «Літа за водою», темброві ефекти тре-
моло, глісандо та інші шумові засоби, які наближа-
ють бандуру до функції ударних в останній частині 
«Серпень-серп».

П’єса «Зима та Весна» для бандури і форте-
піано також демонструє схильність авторки до су-
часних виконавських прийомів і технік композиції. 
За повної рівноправності партій обох інструментів 
вони можуть і гармонійно поєднуватися, і контра-
стувати в цьому творі, а їхні темброві можливості 
розширюються уведенням нових виконавських 
технік (наприклад, гра по деці та струнах фортепіа-
но, по корпусу бандури). Оригінальний тембровий 
ефект дають фрагменти, у яких застосовано тех-
ніку контрольованої алеаторики.

В останні роки Марина Денисенко захо-
плюється вивченням нової для неї турецької куль-
тури, яка змінила естетику та вектори її власних 
творчих пошуків. В одному з інтерв’ю компози-
торка поділилася своїми спостереженнями про ту-
рецьку культуру:

«Туреччина — така країна, де найбільше 
цінуються практичні навички. Мені було над-
звичайно цікаво випробувати себе в «незнайо-
мому знайомому», тому, що мені подобалося 
в дитинстві: підбирати пісеньки, оформляти 
їх в різних стилях і швидко реалізовувати. Ви-
являється, пам'ять живе: дитячі навички «про-
росли» крізь чагарники теорії і писаних струк-
турувань (компонувань). «Усна» практика 
миттєвого творення в колективній імпровізації 
приносить таку радість, яку неможливо порів-
няти з класично підготовленим концертним ви-
ступом. Так що я тут, попри усі прикрощі, іноді 
отримую істинно художню насолоду»4.
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За словами композиторки, одним із найяс-
кравіших музичних вражень останніх років стали 
відвідини репетицій хору Спілки творців «Аншо-
яд», який виконує тюркю (сольні й хорові фоль-
клорні пісні Анатолії) з оркестровим супроводом 
на традиційних турецьких інструментах. Марину 
Денисенко-Сапмаз вразив неперевершений досвід 
мистецтва вокального колорування в співі соло й 
хорового унісону — традиція, яка зберігається і 
розвивається в турецькій музичній культурі до-
нині, особливо в електронній музиці. 

В іншому інтерв’ю Марина Денисенко-Сапмаз 
підкреслила абсолютну осібність, окремішність ту-
рецької культури серед інших східних культур. На 
її думку,

«є абсолютно видатні роботи тюркологів, 
перекладачів і тлумачів Корану, так само як і 
науковців, які вивчають етрусків, мевляну, єв-
ропоїдність Заходу Туреччини, румелі культу-
ру, стосунки язичників і християн, вплив арабів 
на Середземноморську культуру, Османів — 
на європейське і турецьке бароко і таке інше. 
Мене це все дуже хвилює, і це дійсно цікаво; 
на жаль, часу вистачає тільки усвідомити те, 
що тут абсолютно осібна цивілізаційна "пла-
та"»5.

«Турецький» період творчості Марини Дени-
сенко-Сапмаз позначився написанням низки п’єс 
для фортепіано різної складності — з урахуванням 
особливостей культурних запитів, фестивальних 
програм Антальї та можливостей учнів тамтеш-
ніх музичних курсів. Зокрема, цикл Birsen (1, 2, 3); 
Selam; Şubat; Dandını (nınnı);Tango; Halay 1; Halay 
2 (2012) тощо. Деякі з цих п’єс згодом були вико-
ристані в музичному оформленні спектаклю «Де-
зертир» за А. Фугардом, прем’єра якого відбулася 
в Києві, у центрі Театрального мистецтва (НЦТМ) 
імені Леся Курбаса 2016 року6. Марину Денисен-
ко-Сапмаз зацікавив і турецький фольклор, у її 
доробку з’явилися обробки турецьких народних 
пісень для фортепіано ‘Yagmur’; ‘Yagmur yagı-
yor’; Maçka yolları (türkü); окремі номери з бале-
ту «Keloğlan» (за мотивами турецького епосу) для 
фортепіано (2013), цикл обробок турецьких пісень 
для фортепіанного дуету «Adana’nın yolları taşlık’; 
‘Adana’ya gel Izmır’a gel’; ‘Ayşe’nın elınde makas kı-
nalar’ (2019). Працюючи з хоровими колективами 

Туреччини, композиторка написала низку обробок 
деяких турецьких та українських пісень для полі-
фонічного хору: «Mavroda’dan aldım sümbül (rumeli 
türkülerı)»; «Akdenız marşi»; ‘Antalya şarkısı’, «Ой, 
дівчино красна», «Калина», «А я в батька росла», 
«Колискова», «Пішла мати на село», «Ой, чий то 
кінь стоїть», «Ти ж мене підманула», «Павочка 
ходить», «Ішли дівки через двір», «Ой, чорна я си 
чорна», «Цвіте терен», «У сусіда хата біла» тощо. 

Мисткиня створює кавер-версії популярних 
естрадних пісень Володимира Івасюка, Миколи 
Мозгового, Олександра Білаша, Платона Майбо-
роди, Володимира Верменича, Джамали, Олексан-
дра Пономарьова, Костянтина Меладзе та інших 
українських композиторів, пише власні фортепіан-
ні п’єси на теми джазових класичних стандартів, 
фортепіанні обробки сучасних псалмів, продовжує 
працювати в жанрі симфонічної музики. Зокрема, 
в останні роки вона написала «Akdenız Unıversıtesı 
Marşi» («Гімн Акденіз Університету») для сим-
фонічного оркестру, симфонічний твір «Пісні про 
Україну» (2021).

Висновки. Естетичні засади творчості мист-
кині сформувалися під впливом як традицій україн-
ської композиторської школи ХХ століття, так і су-
часних західних і східних музичних практик, для 
яких принциповими є свобода самовираження та 
особистісна самореалізація. Водночас творча ес-
тетика Марини Денисенко-Сапмаз є похідною від 
таких рис української національної ментальності, 
як ліричність, щирість, кордоцентричність, пое-
тичне світовідчуття. Також у музиці композиторки 
помітними є відсутність зайвого пафосу, афектних 
станів, візуалізації, театралізації та інших суто зов-
нішніх ефектів.

Твори Марини Денисенко-Сапмаз 1990–2000-
х років, розглянуті в цій статті, засвідчили, що на 
рівні композиційних засобів її естетику визначають 
сюїтність, пейзажна картинність, схильність до 
творення невеликих контрастних темброво-звуко-
вих замальовок без тривалого музичного розвитку. 
У стильовому плані її музику вирізняють експери-
менти з неостилями, що підтверджують неокла-
сицистські риси симфонічного етюду № 3 «Ama-
deus — Ama Deum…», неоімпресіоністські засади 
камерних програмних творів для духових або за 
участю духових, неоекспресіоністські ознаки во-
кального циклу «Осінь Жабка» на вірші С. Плат, 
а також суто постмодерністське нашарування еле-
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ментів різних неостилів у межах одного твору (на-
приклад, необароко та неоромантизму в Концерті 
для струнних і клавесину, неомедієвізму та неоро-
мантизму в Романсі-гокеті для фагота соло тощо). 
На рівні стилістики М. Денисенко притаманне 
колористичне трактування оркестру та окремих 
інструментів, приділення великої уваги просторо-
вим якостям тембру і звуку, особливе відчуття кра-
си й поезії тембру (особливо духових інструмен-
тів), відкритість до технологічних експериментів 
і авангардні пошуки в різних техніках композиції, 
використання нових виконавських технік для ін-
струментів та голосів, синтезування принципів єв-
ропейського та східного музичного мислення.

Особливою ознакою естетики М. Денисен-
ко стає присутність у її творах українського на-
ціонального елемента в різних модифікаціях від 
прямого цитування народного музичного епосу, 
авторських обробок українських колядок і щедрі-
вок у ранньому періоді до більш опосередкованих 

форм роботи з фольклорним матеріалом у зріло-
му періоді творчості, як-от: стилізація, уведення 
в партитуру специфічного українського інстру-
ментарію, особлива лірична інтонація, похідна від 
українського мелосу. Ця стильова ознака музики 
Марини Денисенко набуває особливого значення 
в нинішньому «турецькому» періоді її творчості, 
саме вона вирізняє композиторку з-поміж числен-
ної когорти українських музикантів, які нині меш-
кають і працюють у Туреччині.

Вагомі творчі здобутки Марини Денисенко-
Сапмаз в різних жанрах, її нещодавні перемоги на 
престижних міжнародних композиторських кон-
курсах у США і Туреччині доводять, що українські 
жінки-композиторки здатні продукувати мистецькі 
твори високого ґатунку і формувати самостійний, 
художньо вартісний доробок, який гідно репре-
зентує музичну культуру України та сприймається 
світовою культурною спільнотою як маркер україн-
ської національної ідентичності.
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Abstract. For the first time in Ukrainian musicology, an attempt was made at a creative portrait of the composer 
Maryna Denysenko-Sapmaz, the main stages of formation of her creative personality were outlined, a panoramic review 
of significant works in her creative biography was offered. Analytical observations allowed generalizations about the 
orientations of her musical aesthetics, including the postmodern worldview, the tendency to combine neo-styles, openness 
to technological experiments and avant-garde research in various composition techniques, synthesizing the principles of 
European and Eastern musical thinking, using new performing techniques. instruments and voices, paying great attention 
to the spatial qualities of timbre and sound. A special feature of M. Denysenko-Sapmaz's aesthetics is the presence of the 
Ukrainian national element in her works in various aspects from direct citation of folk music epic, author's adaptations of 
Ukrainian carols and Christmas songs in the early period to more indirect forms of work with folklore material in the mature 
period of creativity such as stylization, input of specific Ukrainian instruments to the score, special lyrical intonation which 
originated in Ukrainian songs.

Keywords: Maryna Denysenko-Sapmaz’s works, Ukrainian contemporary music, female composer, neo-style, cultural 
creation, Ukrainian diaspora. 
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Під час підготовки до друку цього випуску «Культурологічної думки»
стало відомо, що 15 липня 2022 року пішла з життя

 композиторка ДЕНИСЕНКО-CАПМАЗ МАРИНА ГЕННАДІЇВНА,
чиїй творчості присвячено статтю, подану вище. 
Колектив Інституту культурології НАМ України 

висловлює щирі співчуття родині та близьким мисткині.


