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Анотація. Дослідженно окремі моделі художньої комунікації. 
На прикладі долі ”Леді Шалотт” С. Б. Рутема продемон-
стровано, що використання музикантами комп’ютерного про-
грамного забезпечення (як спеціалізованого, так і для широкого 
загалу) привело до зміни складових звичних комунікаційних лан-
цюжків. Визначено основні чинники, що змінили сталу комуні-
каційну модель ”Композитор – Слухач”. Запропоновано різні за 
смисловим наповненням варіанти зазначеної моделі.
Ключові слова: музичні комп’ютерні технології, художня ко-
мунікація, комунікаційна модель, композитор, слухач, Сіріл 
Бредлі Рутем. 

Аннотация. Исследованы некоторые модели художествен-
ной коммуникации. На примере судьбы произведения "Леди 
Шалотт" С. Б. Рутема отмечено, что использование музы-
кантами программного обеспечения (как специализированно-
го, так и для широкого применения) изменило составляющие 
привычных коммуникационных цепочек, вследствие чего иден-
тифицируются новые коммуникационные модели. Определены  
факторы,изменившие устойчивую коммуникационную модель 
”Композитор – Слушатель”. Предложены три варианта дан-
ной модели, отличающиеся своим смысловым наполнением.
Ключевые слова: музыкальные компьютерные технологии, ху-
дожественная коммуникация, коммуникационная модель, ком-
позитор, слушатель, Сирил Бредли Рутем.

Summary. Article is devoted to identification of new models of 
art communication. The increasing the role of information and 
the speeding-up its transmission resulted in developing informa-
tion technologies in various fields, and the scope of music is not 
the exception. The Ukrainians have already been making use of the 
computer both in musical creation and in its investigation for over 
twenty years. Owing to spreading of the use of specialized compu-
ter software, the new facilities made it possible qualitatively for the 
composer’s creative work, musicological studies. Major factors 
which changed the constant communication model “Composer — 
Listener” are defined. Use of musical computer technologies was 
changed a little by a circle of communication models in modern 
space. So some traditional models (“Composer – Performer”, ”Per-
former, – Listener”, ”Composer – Performer – Listener”, ”Compos-

er – Listener”, “Composer – Publisher – Musical performer – Lis-
tener”, “Musical teacher – Student” etc.) were filled with new sense, 
here and there today they are built in a line-up by means of other 
components. Besides, new models are identified: “Interactive soft-
ware – User”, in musically information space it is expressed in com-
munication “Composer – Virtual sound studio”, “Composer / Music 
editor – Computer software (note editors)”, “Composer/sound pro-
ducer – Computer software (sound editor)” and so forth. Therefore, 
interactive function of art communication as dialogue during which 
interaction between components is carried out is shown. On the ex-
ample of destiny of vocal–symphonic work “Lady of Shalott” (op. 
33, 1909) of Cyril Bradley Roottam the author of article notes that 
with possibility of use by musicians of the software as specialized, 
and for wide use, change of the making usual communication chain 
and emergence of new communication models is observed. Opus 33 
“The Lady of Shalott” by Cyril Bradley Rootham lay neglected and 
forgotten for a very long time. Written in 1909, this highly-charged 
setting of Tennyson’s dramatic poem was neither published nor 
performed in the composer’s lifetime. The first performance did not 
take place until September 1999, in the School Hall at Eton Colleg. 
Incidentally Eton College was the school of Rootham’s grandchild, 
and he were singing in the chorus for this concert. So it was a very 
emotional occasion for him in several ways. This concert was re-
searched, rehearsed and conducted by Robert Tucker. The concert 
was recorded, and that is the recording which is now available on 
the Cyril Rootham website [2]. Рractical experience of reconstruc-
tion of the “Composer – Llistener” model is got by us in work on 
the score of the work “Lady of Shalott” of the English composer 
Cyril Bradley Rootham (1875–1938), whose creativity isn’t known 
in Ukraine. Thus, “Composer — Listener” model can look behind 
the following lines-up:
VARIANT 1: Composer/photocopy of the manuscript – Musical edi-
tor/Special software – Publisher – Musical performer – Listener.
VARIANT 2: Composer/photocopy of the manuscript – Musical edi-
tor/Special software (virtual sound studio) – Mass media (rotation 
by means of mass media) – Listener.
VARIANT 3: Composer/photocopy of the manuscript – Musical edi-
tor/Special software – Internet-site – Listener.
Key words: musical computer technologies, art communication, 
communication model, composer, listener, Cyril Bradley Rootham.

Глобальні зміни в соціально-політичному та еко-
номічному житті України наприкінці ХХ ст.  позна-
чилися на комунікативній сфері сучасної музичної 
культури. Внаслідок усунення перепон у глобаль-
ному інформаційному просторі, комунікаційний 
технічний прогрес сприяв входженню української 
музичної творчості у світовий контекст. Сьогоденна 
музична творчість, як і музикознавча наука та галузь 
професійної музичної освіти, залежить від швид-

кого темпу розвитку інформаційних технологій. 
Наявність у сучасному музично-інформаційному 
просторі технологій програмування музичних сис-
тем, розробка нових електронних пристроїв, вірту-
альних музичних інструментів змістила акценти в 
морфології культури, що проявляється в трансфор-
мації звичних нам співвідношень об’єктів, форм і 
характеру їх взаємодії.

Світова історія галузі музичних комп’ютерних 
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технологій тісно пов’язана з подіями, що відбували-
ся в музично-інформаційному просторі. І, на нашу 
думку, складається вона з декількох паралельних 
процесів, які відбувалися незалежно один від одно-
го. Назвемо найбільш значущі: винайдення та вдо-
сконалення засобів звукозапису, розробка та впрова-
дження у широке використання електромузичного 
інструментарію, дослідження в галузі акустики, 
потужний розвиток кібернетичної науки, і як наслі-
док — винайдення та модернізація спеціалізовано-
го устаткування та поява музично-комп’ютерного 
програмування з широким спект-ром спеціалізо-
ваного програмного забезпечення. Таким чином, 
у результаті незалежних шляхів розвитку різних 
складових, в другій половині ХХ ст. в суспільстві 
сформувалася нова галузь творчої діяльності, яка, 
увійшовши в історію, зміцнила свої позиції та від-
дзеркалює загальну тенденцію останнього століття 
до синтезу наук. Актуальність статті пов’язана з 
появою нових інструментів комунікації, що стає 
вагомим підґрунтям для вивчення окремих сфер 
застосування музичних комп’ютерних технологій 
за глобальними напрямами. В українському про-
сторі дослідження  найважливіших питань щодо 
використання інформаційних технологій в різних 
галузях музичного мистецтва представлені праця-
ми А. Карнака (2000), І. Гайденка (2005), О. Берего-
вої (2006), І. Ракунової (2008), К. Фадєєвої (2009), 
Т. Тучинської (2009), К. Черевко (2012), Є. Куща 
(2013) та інших дослідників. Українські науковці 
неодноразово приділяли увагу висвітленню історiї 
виникнення та розвитку нових технологій, як і 
темі застосування комп'ютера у композиторській 
практиці: запропоновано авторські методи аналізу 
електроакустичних, електронних творів; вивчають-
ся технології розвитку музичного матеріалу елек-
тронних та електроакустичних творів; досліджено 
методи штучного інтелекту, методи фрактальної 
композиції та багато іншого. Водночас недостат-
ньо розроблено  питання, пов’язані з художньою 
комунікацією, “як взаємодією між митцем — “пер-
соналізованим передавачем” та “приймачем”, тоб-
то індивідуумом, що сприймає цю інформацію” [1, 
266]. Безперечно, художня комунікація як духовно-
емоційне явище є виявом комунікативної функції 
культури.

Метою цієї статті є виявлення нових сучасних 
моделей художньої комунікації, оскільки з вико-
ристанням програмного забезпечення (як спеці-

алізованого, так і для широкого використання)   
спостерігаємо зміну складових звичних дотепер  
комунікаційних ланцюжків і появу нових комуні-
каційних моделей. 

Виклад основного матеріалу. З іменами про-
відних музикознавців України, серед яких Л. І Дис, 
І. Б. Пясковський, С. В. Шип, пов’язано зароджен-
ня нової ланки музичної науки, яка вивчає но-
вітні процеси художньої творчості. Музикознав- 
ці О. М. Жарков, М. А. Ковалінас, С. Г. Гоме-
нюк, Є. Морева започаткували вивчення питань, 
пов’язаних з проблемами інновативного компо-
зиторського мислення, сонористики та формотво-
рення. Як зазначає сучасна українська дослідниця 
комунікації в соціокультурному просторі України 
музикознавець О. М. Берегова, “теорія культури 
ХХ і вже нового ХХІ століття все наполегливіше 
звертається до проблеми художньої комунікації, 
вивчення комунікативних процесів взаємодії твор-
чих суб’єктів. Це пов’язано, насамперед, із значною 
активізацією комунікативного чинника в житті су-
часного суспільства, надзвичайним поширенням 
і впливом на суспільну свідомість мас-медіа, но-
вітніх засобів зв’язку, комп’ютерних технологій” 
[1, 260]. Якщо в західній культурології до 1970-х 
років спостерігалося розмаїття ідей і концепцій ху-
дожньої комунікації (К. Ясперс, Ж.-П.Сартр, А. Рі-
чардс), то дослідники двох наступних десятиріч, 
як іноземні (Ю. Лотман, В. Ізер, Г. Р. Яусс), так і 
вітчизняні (Т. Гундорова, Д. Наливайко, О. М. Бе-
регова) переключають увагу з вивчення процесів і 
явищ, пов’язаних із продукуванням творів мисте-
цтва, а також іманентних особливостей цих творів, 
на реципієнта — читача, слухача, глядача [1].

Використання музичних комп’ютерних техно-
логій дещо змінило коло комунікаційних моделей 
в сучасному просторі. Так, деякі традиційні моде-
лі (“Композитор — Виконавець”, “Виконавець — 
Слухач”, “Композитор — Виконавець — Слухач”, 
“Композитор — Слухач”, “Композитор — Вида-
вець — Музичний виконавець — Слухач”, “Му-
зичний викладач — Студент”) наповнилися новим 
смислом, подекуди сьогодні вони вибудовуються 
в ланцюг за допомогою інших складових. Крім 
того, актуалізуються нові моделі: “Інтерактивний 
програмний засіб — Користувач”, в музично-
інформаційному просторі це виражається в кому-
нікації “Композитор — Віртуальна звукова студія”, 
“Композитор/Музичний редактор — Програмні 
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Iл.1. Фотокопія перших тактів манускрипту твору “The Lady of Shalott” C. Pутема
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Iл.2. Перша сторінка відновленої партитури твору “The Lady of Shalott” C. Pутема
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комп’ютерні засоби (нотні редактори)”, “Компози-
тор/Звукорежисер — Програмний комп’ютерний 
засіб (звуковий редактор)” тощо. Отже, проявля-
ється інтерактивна функція художньої комунікації 
як діалог, у процесі якого здійснюється взаємодія 
між складовими.

Сучасний музичний ринок України кінця 
80-х — початку 90-х років ХХ ст. визначив попит 
на додрукарську підготовку нотних видань за но-
вітніми технологіями та зумовив появу нового виду 
музичної діяльності, яка об’єднує в собі фіксацію, 
редагування та форматування нотного тексту за 
допомогою комп’ютерних технологій. Сьогодні з 
наявністю спеціалізованого програмного засобу — 
нотного редактора — спростився процес складання 
партитури музичного твору та прискорився процес 
підготовки інструментальних, ансамблевих та ор-
кестрових партій, стала можливою допрем’єрна 
демонстрація твору за допомогою цифрового ін-
терфейсу музичних інструментів (MIDI) та вірту-
альної звукової технології (VST).

Перевага нового методу додрукарської під-
готовки нотного матеріалу над старим безсумнів-
на. Але найціннішим видається все ж таки те, що 
суспільство наблизилось до вирішення питання 
озвучення “непочутого” музичного твору та має 
змогу реконструювати перерваний комунікаційний 
ланцюг “Композитор — Слухач”. За відсутнос-
ті такої можливості в минулому значна кількість 
музичної спадщини втрачена назавжди і не від-
новиться вже ніколи. Щаслива доля тих рукописів, 
які були створені композитором — продемонстро-
вані потенційному видавцю — видані — викона-
ні в концерті — оцінені слухачами. Або: створені 
композитором — продемонстровані потенційному 
виконавцю — (виконані в концерті) — сприйняті 
слухачами — викликали зацікавленість видавця, 
тобто видані). Таких комбінацій може бути декіль-
ка в різних варіантах. Але коли порушується цей 
комунікаційний ланцюг (ланцюг взаємовідносин), 
обривається невидимий зв’язок у суспільній між-
особовій взаємодії між композитором як генерато-
ром ідеї та слухачем.

Практичний досвід реконструкції моделі “Ком-
позитор — Слухач” отриманий нами в роботі 
над партитурою твору “Леді Шалотт” (“Lady of 
Shalott”) англійського композитора, органіста, ди-
ригента кінця XIX — початку XX ст. Сіріла Бред-
лі Рутема (Cyril Bradley Rootham (1875–1938), чия 

творчість не відома в Україні, став емпіричною 
базо нашого дослідження. У творчому доробку 
Сіріла Рутема  — симфонічна, оперна, камерна та 
хорова музика. Викладаючи оркестровку в Кемб-
риджському університеті та керуючи Музичним 
товариством університету, Рутем був особистістю, 
що не тільки мала вплив на зміст музичного жит-
тя Англії початку ХХ ст., а й сприяла формуванню 
художнього смаку англійців. Твір С. Рутема “Леді 
Шалотт” (“The Lady of Shalott”) (ор. 33) для меццо-
сопрано, змішаного хору та потрійного складу сим-
фонічного оркестру посідає особливе окреме місце 
в творчому доробку композитора. Ця масштабна 
вокально-симфонічна композиція (час звучання 33 
хвилини), на наш погляд, — найкращий містико-
драматичний твір Рутема, створений на текст ба-
лади англійського поета вікторіанської епохи лорда 
Альфреда Теннісона (1809–1892) “Леді Шалотт”1 
(в інших перекладах “Леді з Шалотт”, “Чарівниця 
Шалот”).

Образ Елейн, Леді Шалотт надихнув багатьох 
митців, серед яких англійські художники Вільям 
Холман Хант (William Holman Hunt (1827–1910), 
Данте Габріель Росетті (Dante Gabriel Rossetti 
(1828–1882), Джон Вільям Вотерхаус (John William 
Waterhouse (1849–1917). Рядки балади Теннісона 
процетовані в романах А. Крісті (фраза “The mirror 
crack’d from side to side”), О. Уайльда (“Портрет 
Доріана Грея”, “I have grown sick of shadows”), Дже-
сіки Андерсон (“"Tirra lirra, by the river”), Мег Ке-
бот (“Школа Авалон”) та інших. Ще одне звертан-
ня до образів балади Теннісона ми спостерігаємо 
у Олів’є Месіана, автора п’єси для фортепіано “La 
dame de Shalott” (1917). 

Щодо академічної музики, то немає сумніву, 
що саме Сірілу Рутему належить першість у вико-
ристанні цієї балади. Робота над партитурою твору 
“Леді Шалотт” (ор. 33) була розпочата у 1908 р. та 
закінчена в грудні 1909 р. Дивовижна доля твору, 
який не був виконаний за життя композитора, а 
після його смерті — забутий. За свідченням ону-
ка композитора, Деніела Рутема (Daniel Rootham), 
який опікується спадщиною свого видатного діда, 
Сіріл Бредлі за життя робив дуже мало для про-
сування своїх композицій у репертуар оркестрів, з 
якими працював, віддаючи перевагу творам Генде-
ля, Моцарта, Елгара, Кодая, Онегера та інших. І все 
таки прем’єра твору відбулась 18 вересня 1999 р. 
в англійському Ітон коледжі під орудою диригента 
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Роберта Такера, який через 90 років після написан-
ня “Леді Шалотт” зацікавився цією композицію. 
Запис цього єдиного виконання твору викладений 
на веб-сайті композитора [2]. Треба наголосити, 
що для цього виступу симфонічна партитура твору 
була перероблена на фортепіанний клавір. Таким 
чином, почувши “Леді Шалотт” у виконанні меццо-
сопрано, хору та фортепіано, слухач отримав зміне-
не, спрощене естетичне повідомлення, яке не роз-
криває чудової оркестровки Сіріла Рутема, яка є чи 
не найважливішим чинником образного змісту та 
містичного колориту твору. Після зазначеного ви-
конання твір ще 15 років чекав на свого слухача, 
оскільки нотний матеріал був знову загублений.

У цьому дослідженні ми не ставимо за мету про-
аналізувати трансформації оркестрової партитури, 
хоча, працюючи з фотокопією манускрипту та над 
відновленням нотного матеріалу твору, спостері-
гаємо, що за минуле сторіччя відбулися зміни саме 
в оформленні партитури вокально-симфонічного 
твору (на сьогодні партитура оцифрована). Загаль-
новідомо, що “система художньої комунікації вклю-
чає в себе вироблення художньої стратегії. Вибір 
жанру, форми, засобів художньої виразності тощо, 
тобто в нашому випадку акт реалізації творчого 
задуму, комунікатором–композитором С. Рутемом 
відбувся. А на стадії “безпосереднього управління 
комунікативним процесом через художнє повідо-
млення (твір мистецтва)” [1, 267] комунікація була 
перервана, оскільки твір був і загублений, і забутий. 
Отже, декодування повідомлення унеможливилося. 
Але з появою комп’ютерного устаткування та спе-
ціалізованого програмного забезпечення в арсеналі 
користувача-музиканта з’явилася можливість опра-
цювання та відновлення музичного матеріалу. Ан-
глійське видавництво “Стейнер&Белл” планує ви-
дати зазначений нотний матеріал в липні 2015 р.

Висновки. Основними чинниками змінами ста-
лих комунікаційних моделей, з одного боку, є вільне 
використання ресурсів глобальної мережі Internet, 
що загалом сприяє зміцненню міжнаціональних і 
міжкультурних зв’язків. З іншого боку, оперування 
музикантами спеціалізованими програмними засо-
бами пов’язано із введенням в обіг нових музич-
них творів. Таким чином, з огляду на практичний 
досвід роботи з партитурою твору “Леді Шалотт” 
Сіріла Бредлі Рутема комунікаційна модель “Ком-
позитор — Слухач” може мати такий вигляд:

ВАРІАНТ 1
Композитор / фотокопія манускрипту — 

Музичний редактор / Спеціалізований програмний засіб 
(нотний редактор) — 

Видавництво — Музичний виконавець — Слухач
ВАРІАНТ 2

Композитор / фотокопія манускрипту —
Музичний редактор / Спеціалізовані програмні засоби 

(нотний редактор та віртуальна звукова студія) —
Мас-медіа (ротація засобами мас-медіа) —  

Слухач
ВАРІАНТ 3

Композитор / фотокопія манускрипту — 
Музичний редактор / Спеціалізований програмний засіб 

(нотний редактор) — 
Internet-сайт — Слухач

Технологічний поступ людства зумовлює змі-
ни в структурі культури, нові потреби у спілку-
ванні, нові способи і форми комунікації, зокрема 
художньої [1]. Практичне використання музичних 
комп’ютерних технологій є потужним творчим ін-
струментом. Зміна акцентів у морфології культу-
ри, що проявляється в трансформації звичних нам 
співвідношень об’єктів, форм і характеру їх взаємо-
дії зумовлює варіативність сталих комунікаційних 
моделей у сфері художньої комунікації та появу но-
вих, які потребують подальшого дослідження.

1 Балада А. Теннісона є інтерпретацією легенди з Артурівського 
циклу про дівчину надзвичайної вроди – Елейн, на якій лежить 
прокляття: вона зобов'язана залишатися у вежі на острові Ша-
лотт і вічно ткати довге полотно. Якось вона побачила в дзер-
калі, як сер Ланселот скаче в напрямку міста на білому коні. 
Вона залишає кімнату, щоб подивитися на нього з вікна. Тієї 

миті прокляття набирає силу, а дзеркало розбивається. Елейн 
розуміє, що вона вчинила необдумано, і з острахом тікає з вежі. 
На березі річки вона сідає в човен і відпливає від берега. Життя 
полишає її тіло, перш ніж човен допливає до міста. Течія при-
биває човен до берега Камелоту. Ланселот наважується підійти 
до човна і зачарований вродою невідомої дівчини.
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