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Творче становлення одного з найвидатніших і 
водночас найнедооціненіших класиків української 
музики післявоєнних часів — Валентина Савича 
Бібіка (940–2003) — припало на другу половину 
1960-х років. Цього часу молодий композитор закін-
чив Харківську консерваторію за класом композиції 
Д. Клебанова, вступив до асистентури-стажисури 
Ленінградської консерваторії та познайомився з ки-
ївськими колегами-шістдесятниками — Л. Грабов-
ським та В. Сильвестровим, які стають його творчи-
ми однодумцями та найкращими друзями до кінця 
життя. В атмосфері творчих комунікацій з одно-
думцями, в умовах пошуку себе в музичному світі, 
в умовах експериментів з авангардним звучанням, 

народжується низка камерно-інструментальних і 
фортепіанних творів. Особливе значення серед них 
має цикл “34 прелюдії і фуги”.  

Реалізуючи задум циклу, композитор, з одно-
го боку, вступає у творчий діалог з видатними 
композиторами-класиками минулого — Й. С. Ба-
хом, Д. Шостаковичем та П. Ґіндемітом. З іншого 
боку, цикл В. Бібіка відрізняється певною експери-
ментальною спрямованістю, коли традиційні по-
ліфонічні засоби (такі як інверсія, ракохід, стрета 
тощо) поєднуються з техніками авангардного пись-
ма (зокрема з кластерним контрапунктом, алеато-
рикою та елементами серійності). За рахунок цього 
утворюється звуковий простір, у якому, з образної 
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Анотація. Розглядаються основні принципи поліфо-
нічного письма В. Бібіка у межах циклу “34 прелюдії і 
фуги”. За умов  застосування авангардних технік, зокре-
ма алеаторики та сонористики, вони набувають сут-
тєвих видозмін. Застосування цих технік вирізняє даний 
цикл з-поміж інших і робить його певною мірою експе-
риментальним. Водночас, з точки зору форми, компози-
тор демонструє свою прихильність до структур кла-
сичних поліфонічних фуг Й. Баха, Д. Шостаковича та 
інших композиторів.
Ключові слова: В. Бібік, поліфонія, кластер, сонористи-
ка, фуга.   

Аннотация. Рассматриваются основные принципы по-
лифонического письма В. Бибика в пределах цикла “34 
прелюдии и фуги”. В условиях применения авангардных 
техник, в частности алеаторики и сонористики, они 
существенно видоизменяются. Применение данных 
техник отличает цикл среди других современных ему, и 
делает его экспериментальным по сути. В то же вре-
мя, с точки зрения формы, композитор демонстриру-
ет свою приверженность к структурам классических 
полифонических фуг Й. Баха, Д. Шостаковича и других 
композиторов.
Ключевые слова: В. Бибик, полифония, кластер, соно-
ристика, фуга.

Summary. The article is dedicated to the artistic formation 
of the one of the underappreciated, but nevertheless notable 
classics of Ukrainian music of the post-war period – Valentin  

Bybyk. The author of the article gives a review of the main 
experimental features of composer’s chamber-instrumental 
and piano works, inspirited with the experiments to discover 
the new avant-garde sounding. The outlined significance 
in composer’s music heritage has the polyphonic set “34 
Preludes and Fugues”, thus the set is chosen as the subject 
of the article. The article is designed to reveal the stylistic 
features of the polyphonic set and the principal composition 
and dramaturgic concepts to translate the leading theme of 
the artistically integral work. The latter is a valuable notion, 
despite the unusual number of the preludes and the fugues 
that could be explained by the various interpretations of to-
nality, division into three parts, and the avant-garde sound-
ing trend. Composing the scheme of the set, Valentin  Bybyk 
dialogize the works of prominent classic composers – J. S. 
Bach, Dmitri Shostakovich and Paul Hindemith, meanwhile 
the set is notable for its specific experimental direction: the 
traditional polyphonic means (inversion, stretto etc.) are 
supported with the techniques of avant-garde composing 
(cluster counterpoint, aleatory etc.), creating the lyric and 
meditative sound-space. The composer actively integrates 
the aleatoric, sonoritic and serial structures in the scheme 
of composition. Nonetheless the unusual number of the prel-
udes and the fugues have been influenced by the dramatur-
gic concept of the set. The drama of the set is directed from 
the concentrated and dramatic notions of the initial preludes 
and fugues to the enlightened, lyric and meditative ones of 
the final. This dramaturgic concept explains both the tonal-
ity of the set and its three-part structure.
Key words: V. Bybyk, polyphony, klaster, sonoryc, fugue.
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точки зору, поєднується лірика та медитативність. 
Український композитор Л. Грабовський про цикл 
згадував “...такого фундаментального, майстерно-
го, захоплюючого, оригінального, у багатьох рисах 
новаторського циклу прелюдій та фуг не було на-
писано після П. Ґіндеміта, Д. Шостаковича та Р. 
Щедріна. Автор постає на весь зріст свого таланту, 
який вже розкрився” [9, 14]. Метою наукової роз-
відки є спроба охопити стильові риси поліфонічно-
го циклу В. Бібіка та магістральних композиційно-
драматургічних ідей. У втіленні ідеї художньо 
цілісного твору. Останнє є важливим, з огляду на 
незвичну кількість прелюдій і фуг, що викликана 
інакшою трактовкою тональності, тричастинністю 
циклу та авангардною спрямованістю звучання.

Поява поліфонічного циклу В. Бібіка чітко впи-
сується в контекст останньої третини ХХ ст. На 
той час в українській та загалом радянській музиці 
відбувається своєрідний “вибух”. Поліфонічні ци-
кли з’являються мало не один за одним, і кожен з 
них втілює тенденцію, яка осмислюється як пошук 
нових шляхів розвитку жанру, нових теоретичних, 
композиційних і художніх ідей. Наприклад, М. 
Скорик у циклі “24 прелюдії та фуги”, в умовах 
традиційних поліфонічних засобів активно екс-
периментує в ладовому ключі. Микола Капустін в 
аналогічному циклі робить спробу поєднання полі-
фонічних жанрів і форм, із джазовими ритмічними 
та гармонічними структурами. Отже, відбувається 
певна модернізація жанрів та форм, про яку І. Ва-
сирук зазначає: “...на зміст сучасних поліфонічних 
композицій здійснюють вплив структурні норми 
компонентів фуги, але найбільше — оновлені та 
модернізовані види її елементів” [2, 5]. 

Уже такі традиційні для музики ХХ ст. пошуки 
в ладотональному напрямі призводять до більшої 
різноманітності в поліфонічній вертикалі, зокрема 
відбувається “посилення дисонантності вертикалі, 
напруженості звучання та уваги до звуку, <....> під-
креслення яскравих колористичних зсувів. Смис-
лові значення інверсії та ракоходу, збільшення та 
зменшення, стрети в сучасній фузі доволі різно-
планові, але вони завжди активно або працюють 
на доведення початкової тези, або сприяють зміні 
початкового образу. Сучасні композитори застосо-
вують строгі перетворення не тільки з метою роз-
робки теми фуги, а й у структурі самої теми та в 
композиції всієї фуги. <...> задум твору видається 
у демонстрації складної композиторської техніки 

крізь вмілу гру, комбінування об’єктів” [2, 8]. За-
значені риси цілком вписуються й у поліфонічну 
роботу В. Бібіка. Порівняно з більш традиційними 
та неокласичними пошуками М. Скорика, М. Ка-
пустіна, Р. Щедріна — композитор не просто не 
цурається авангардних технік, навпаки — дуже ак-
тивно інтегрує структури алеаторики, сонористики 
та серії у композиційну побудову прелюдій та фуг. 
Валентином Бібік кардинально переосмислює засо-
би розвитку — його тема може бути як більш тра-
диційною (мелодична лінія тактометричної побу-
дови), так і більш експериментальною (кластерний 
контрапункт). Нарешті — в циклі спостерігаємо й 
дві цитати з інших творів; так, у прелюдії № темою 
виступає фрагмент з Віолончельного концерту В. 
Лютославського, у фузі №33 — тема з b-moll’ної 
фуги Д. Шостаковича. Авангардні техніки, що фор-
мують сонористичну вертикаль у деяких випадках, 
домінують над поліфонією. Вс. Задерацькому за-
значив: “рівень мелодико-лінеарного напруження в 
голосах фуг тут дуже поступається і перед Шоста-
ковичем, і перед Щедріним” [5, 5].

Незвичайна кількість прелюдій і фуг пов’язана, 
як уже зазначалось, з дещо інакшою трактовкою 
тональності, а також з драматургічною концепцією 
циклу. Так, тональну ідею засновано на чергуванні 
білоклавішних та чорноклавішних прелюдій і фуг. 
Додаткові десять тональностей забезпечуються за 
рахунок енгармонізмів чорних клавіш, так другий 
том заснований на їхніх дієзних варіантах, третій 
— на бемольних. Зауважимо, що саме ставлення до 
тональності також є далеким, як від класичного, так 
і від “розширеного”. Як зазначає І. Пясковський, 
“Трактовка тональності не є класичною. Тризву-
кової тоніки немає. Серед акордових структур пе-
реважають діатонічні та хроматичні кластери. У 
межах одного твору звукоряд часто хроматизується 
за принципом граничної сконцентрованості серій-
ного типу” [8, 192]. Тож у таких рисах тонального 
мислення можна також убачати пошук композито-
ром нових шляхів розвитку жанру. 

Драматургічна ідея циклу відрізняється своєю 
спрямованістю, від більш похмурих, зосереджених 
і драматичних образів початкових прелюдій і фуг, 
— до більш просвітлених, лірико-медитативних за-
ключних.  Саме на таку ідею накладається як то-
нальна робота всередині циклу, так і його тритомна 
структура. Томи мають програмні назви — І — 
“Роздум”, ІІ — “Напруга”, ІІІ —“Просвітлення”. Ці 
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програми визначають як характер кожної прелюдії 
та фуги, так і особливості її структури. Розгляне-
мо особливості трьох прелюдій і фуг, із кожного з 
трьох томів. За матеріал для аналізу обрано п’єси 
№, №7, №28 як такі, що репрезентують заявлені 
програми своїх томів.

Прелюдія та фуга №. 1 Прелюдія являє собою 
нескладну послідовність кластерів, які утворюють 
кілька фраз, що об’єднуються за допомогою пе-
далі. У підсумку спостерігаємо своєрідну звукову 
картину барвистих “плям”, а високий і середній 
регістр надає ще й прозорості та ясності. Власне, 
на таку манеру виконання вказано й в початковій 
ремарці Con moto.Limpido. Окрім ідеї “звукових 
барв” і плям, які занурюють у стан інтелектуальної 
роботи, зауважимо ще цікаву роботу з часом. Так, 
у прелюдії переважає симетричний рух: половина 
звуків у одному напрямку, половина — в іншому. 
Водночас, кожен новий кластер витриманий у до-
вшій тривалості. За рахунок цього виникає ефект 
уповільнення та розрідження звучання, що вступає 
у певний резонанс, як з висхідним рухом, так і з 
побудовою фрази. У такому резонансі полягає клю-
чова виконавська особливість прелюдії, що є запо-
рукою її успішного виконання.

Зовсім інакшою є фуга. Дуже стримане звучан-

ня остинатної теми формує достатньо інтроспек-
тивний образ, що надає звучанню суворої зосеред-
женості. І. Пясковський зазначає, що “тема фуги 
№ побудована за квазісерійним принципом. Вона 
включає шість компонентів хроматичної структури, 
які доповнюються звуковими компонентами відпо-
віді. <...> загалом утворюється одинадцятизвукова 
система” [8, 193]. Надалі тематичний матеріал під-
лягає низці поліфонічних трансформацій, зокрема 
у стретно-імітаційному контрапункті, з викорис-
танням інверсій і ракоходу. Фуга є ще показовою 
з погляду “фактурної драматургії”, яка виявилась 
наслідком достатньо статичного образу.

Відповідно, запорукою успішного виконання 
прелюдії та фуги є саме детальне прослуховування 
кожного з елементів фактури. Її треба виконувати 
на граничному legato, застосовуючи педаль. За ра-
хунок цього сповна розкриється її колористичний 
потенціал, заснований на м’яко дисонуючій верти-
калі та регістрових співвідношеннях. Тож  реалізу-
ється і образ ліричних, та водночас, зосереджених 
роздумів, закладений у перший том циклу.

Розглянемо особливості прелюдії та фуги 
№7 (стрій dis-) з II тому. З образного боку вона 
являє собою приклад достатньо загостреного та 
драматичного розвитку, в якому поєднуються нот-

Приклад 1

Приклад 2
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ки і прокламації, й суворого зосередженого роз-
думу, й енергійного руху. Чергування відповідних 
образних сфер утворює основу композиційно-
драматургічної ідеї прелюдії та фуги. Вектор руху 
прелюдії побудований на поступовому розвитку 
початкової ямбічної пульсації тону f третьої окта-
ви. Вони викладаються послідовно, але в кожному 
новому разі — проростають у низхідний каскад 
шістнадцятих тривалостей. Таким чином, своєрід-
на інструментальна монодія, яка також обумовлена 
одноголосним складом початкової фази розвитку 
прелюдії. Такий підхід, у поєднанні з динамікою 
рівня f-ff, ремаркою molto espressivo та прямою 
педаллю (що утримується достатньо довгий час) 
формує  імпульсивне та енергетично наповнене 
звучання. Ефект педалі також додає об’ємності та 
формує своєрідну звукову туманність, властиву 
для багатьох сонористичних творів.

Композиційно-драматургічна ідея прелюдії вті-
люється у поступовому розширенні зазначеної зву-
кової туманності. Спочатку збільшується кількість 
та об’єм каскадів шістнадцятих, надалі — відбува-
ється розширення у регістровому плані, підключа-
ється ліва рука та формується сонорно-кластерна 
гармонічна вертикаль. Це збільшення згодом ви-
ливається у кульмінаційний вибух, починаючи 
з ремарки Tempo I. З цього моменту починається 
заключна фаза розвитку прелюдії, що являє собою 
проведення у еквіритмічному (тобто синхронно-
му) русі теми, у двох голосах. Заключні скандуючі 
чверті — це певний підсумок розвитку, який, вод-
ночас, є і новим початком. 

Особливість фуги полягає в наявності двох тем 
(з утриманим протискладанням до другої), робота 
з якими відбувається в умовах сонорно-кластерних 
контрапунктичних взаємовідношень. Фуга виріз-

няється епічністю і масштабом розгортання на-
пруженої та загостреної за характером ідеї. У фузі 
можна виокремити два великі розділи, у яких: 1) 
проводиться та розробляється початкова тема. За 
характером вона статична, а за технічними особли-
востями являє собою комбінування пульсації на од-
ному тоні (g другої октави) та секундових поспівок 
з паузами. Динамічний нюанс ff, а також ремарки 
Allegro та precipitandosi вказують на дуже імпуль-
сивне та енергійне виконання. Вони ж, у поєднанні 
з дисонантною мелодичною основою, формують 
доволі напружене звучання, що є логічним продо-
вження прелюдії. Надалі тема розвивається згідно 
з канонами експозиційного розділу фуги: з прове-
деннями, протискладаннями та інтермедією. Ціка-
во, що тактова побудова чергується з безтактовою. 
Композитор за рахунок цього рішення немовби 
розмиває часові рамки сонорної тканини та робить 
її рух дуже пластичним, 2) починається основна, 
динамічно активна фаза розвитку. Сама тема, що є 
комбінацією складних поліритмічних конструкцій, 
в умовах атональності розробляється у кластерно-
му контрапункті в стрету. Це надає розвитку над-
звичайного загострення та динаміки.

Кожна з тем переростає у ритмічну імпрові-
заційну пульсацію на одному тоні, на яку зно-
ву накладається нове проведення теми. Через це 
формується достатньо хаотичний рух, який, утім, 
підпорядкований дуже суворим правилам. Ця роз-
робка також є прикладом своєрідної звукової ту-
манності, яка виявилась результатом комбінування 
авангардних звукових сполук із традиційними по-
ліфонічними прийомами розвитку. 

Подальший розвиток приводить до кульміна-
ційного підсумку, в якому стан напруги та драма-
тичного загострення досягає свого апогею. У ньому 
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— стретно-імітаційна побудова є організаційним 
правилом для скандуючих чвертей. У підсумку ви-
никають різко дисонуючі кластерні сполуки, які ви-
конуються на ff. Вони є підсумком композиційно-
драматургічного розвитку прелюдії та фуги.

Отже, проаналізована прелюдія та фуга №7 є 
прикладом втілення концепції “напруги”, яка є ба-
зовою для другого тому. Композитор її вирішує за 
рахунок створення різко дисонуючої сонорної по-
ліфонічної вертикалі, до якої додаються низка засо-
бів виразності та динамічних відтінків. Як приклад 
медитативної сфери “просвітлення” розглянемо 
особливості прелюдії та фуги №28 з третього тому. 
Прелюдія є мініатюрною послідовністю із шести 
звуків, кожен з яких грається на sff та на окремій 
педалі. Утворюється своєрідна звукова імітація 
ударів дзвону. Вона відтіняє дуже статичний та 
медитативний характер подальшої фуги. Для неї 
характерним є поступальний рух теми (половинні 
тривалості в достатньо повільному темпі Largo) 
та зсуви в горизонтальному контрапункті, вна-
слідок чого з’являються синкопи. Композиційно-
драматургічна ідея фуги заснована на послідовному 
проведенні теми в такій конфігурації, на дуже тихій 
динаміці (p-pp) та legato. Внаслідок цього форму-
ється відчуття поступових структурних накладань, 
що в умовах дуже поступового та континуального 

руху, поряд з ремарками на зразок cantabile, Limpido 
формують образ світлої ліричної медитації. 

Висновки. Аналіз композиційних рис трьох пре-
людій і фуг з трьох зошитів показав, що В. Бібік, 
шукаючи власний творчий стиль, активно експери-
ментував з авангардним звучанням і поліфонічни-
ми засобами. У цьому полягає головна особливість 
циклу та його унікальність в українській музиці 
на той час. Серед його експериментів можна ви-
окремити такі: цікаве та неординарне розуміння то-
нальності; активне залучення сонорно-кластерного 
контрапункту, поліритмічних сполук до традицій-
них стретно-імітаційних побудов; дуже зменшена 
роль прелюдії, яка залишається лаконічним всту-
пом до розгорнутих фуг; слабкість внутрішньо то-
нальних тяжінь, незважаючи на загальну тональну 
концепцію побудови циклу. Композитор балансує 
на межі атональності та експериментує з серіями.

Зауважимо, було б помилковим вважати, що 
авангардні техніки якоюсь мірою заважають по-
ліфонічній роботі. Вони виконують функцію до-
повнення до фактури, роблячи її не просто плас-
тичною, а вираженням своєрідної “nebula sonorus” 
(лат.“звукова туманність”, в якій час від часу пуль-
сують імітаційні та канонічні звороти. Таким поєд-
нанням пронизана кожна з 34 прелюдій і фуг циклу. 
І в цьому полягає його унікальність і особливість.
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