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Umanets О. Faustian mythologem in A. Rubinsh
tein ’s works.
Background. In conditions o f an “axiological turning 
point” occurred at the beginning o f the XXI century, 
characterized by leveling o f humanistic rules, under
standing o f core symbols o f European culture, including 
thefaust-theme that creates the foundation for studying 
o f specific dynamics o f the humanistic values, acquires 
particular value. However, formation o f a research vec
tor associated with aspects o f ontology and phenom- 
enolog’ o f the faust-theme as a holistic phenomenon in 
the European culture, is complicated by multiplicity o f 
gaps caused by both lack o f research tools relevant to a 
variety o f incarnations o f this eternal theme in different 
arts, and certain discretization in their coverage. One 
o f these gaps is the symphonic sketch “Faust” written 
by A. Rubinstein, which is still being overlooked by re
searchers.
Objectives. The objectives o f this study are to determine 
the specific conceptual understanding and interpreta
tion o f the faust-theme and its basic components in 
sense-making elements o f the symphonic sketch writ
ten by A. Rubinstein, “Faust”. Methods o f this paper 
are formed at the “intersection ” -  o f the fundamental 
principles o f the system, axiological, cultural, musical 
and interpretational approaches and symbolic analysis 
that provides research o f the faustian mythologem and 
faust-theme in general as intertext operating synchron- 
ically and diachronically in European culture in vari
ous forms o f art and personal artistic interpretations. 
Results. The article outlines that the integrity o f Faustan 
themes in European culture is ensured by phenomeno
logical sense-making core -  faustian mythologem. The 
author presents it as an implementation o f problems o f 
axiological search and prediction o f value priorities o f 
the future concentrated in figurative and symbolic form, 
considering the invariant archetypal faustian mytholo
gem as the unity o f the fundamental concepts — search- 
ing/overcoming value limits o f the historical period, 
kno4\’ledge, love, faith, and revolutionability, that deter
mines its primary comprehensive multidimensionality 
and variability o f interpretations and unique ability for 
conceptual individualization and actualization within 
various historical and national cultural contexts.
The article points out that conceptual multidimension
ality o f the faustian mythologem in the work by A. Ru
binstein is caused by the idea o f global connection with 
the Western European tradition, deterministic for his 
works, and mainstreaming o f issues related to the prob
lem o f choice o f individual valuable guidance on the 
verge o f a new historical period, as well as the specific 
interpretation o f these concepts at levels o f subject, ar
chitectonics, timbre thinking and dramatic art.
It M’as found out that the issue o f introduction (volition
al excruciations image) -  that is a kind o f rhizoma -  
is sense-making kick-starter for the work as a whole. 
This creates a semantically dense space and resonates 
with an essential romantic thinking and phenomena o f 
doubling and revolutionability’. The entiy theme com
ponents resemantization achieved by their timbre, tem- 
porhythmic, textural and structural transformations, 
serves as means o f self-affirmation o f sense-making 
status o f themes ’ components and allows to draw cer
tain parallels with ontological ability> to conceptually 
meaningful reduction characteristic for faust-theme in 
general and particularly in the art ofXXcentuiy.
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The article outlines that the conceptual and semantic 
multidimensionality o f the work is also provided 
by trends o f overlaying and shifting o f the faustian 
mythologem concepts, romantic principle o f  variations 
o f a variation, presence o f content and tone arches 
between scenes, and original "zone o f silence” that 
carry> the action in perceptual space and activate 
spiritual conflicts personal reflection and values search. 
Merging images o f love and faith, their intonation, 
timbre, and rhythmic "distinctiveness” o f the concept 
o f searching (volitional excruciations and fight 
themes) make extra shades in the specific conceptual 
interpretation o f the faustian mythologem in the works 
o f A. Rubinstein.
The significance o f logic romantic circle, which forms 
the architectonics basis o f the symphonic sketch "Faust” 
written by A. Rubinstein, emphasizes the specific com
poser’s interpretation o f the faustian mythologem as a 
reflection o f a human spiritual life conflicts insolvability 
in the context o f romantic paradigm worldview, mourn
fu l moans o f the soul that made the essence o f romantic 
irony, generated by lack o f axiological horizon.
Conclusions. We conclude, that the symphonic sketch 
“Faust ” shows the invariant conceptual plurality-' o f the 

faustian mythologem as syncretic concepts o f integrity 
and mutual generating o f searching, faith, love, free
dom and revolutionability concepts reflecting A. Rubin
stein ’s premonition on the possibility o f music decease 
and terrible historical events in European culture. 
Comprehension o f its essence by the artist and its inter
pretation in the light o f romantic outlook represents the 
primary insolvability o f spiritual conflicts o f a person 
on the verge o f a new era, the lack o f vision o f axiologi
cal horizons o f a Human o f the future according to the 
historical and cultural background o f human axiologi
cal being phase.
Novelty o f this paper is determined by the fact that pe
culiarities o f conceptual interpretation o f faust-theme 
in the symphonic sketch by A. Rubinstein “Faust” -  
European intertext components that reflects the specific 
axiological orientations o f humanity in the context of 
different historical cultured eras at the level o f artistic 
reflection were determined in Ukrainian Cultural and 
Arts knowledge for the first time.
The practical significance. The research vector pro
posed in the article and exploration results can be used 
in musicological and cultural study, particularly deal
ing with issues in field o f reflection o f axiological orien
tations at the level o f artistic reflection.

Keywords: faust-theme, faustian mythologem, axiologi
cal orientation.

Постановка проблеми. Одвічно актуальні пи
тання людської екзистенції, сутності й історично- 
культурно детермінованої специфіки аксіологічних 
орієнтацій Людини на початку нового тисячоліття 
відзначені особливою гостротою, викликаною ніве
люванням гуманістичних настанов і домінуванням 
глобалізаційних тенденцій та мультикультуралізму. 
Актуалізоване ситуацією глобального «аксіологічно- 
го зламу», осмислення концептуальної зернини сим
волів європейської культури, зокрема й фаустіани, на 
рівні художньої практики стає імпульсом створення 
її новітніх змістовно, жанрово та стилістично варі

абельних інтерпретацій, на рівні культурологічного 
дискурсу складає підстави для дослідження специфі
ки ціннісної динаміки людства та водночас постає як 
детермінанта збереження й утвердження позачасової 
значущості духовного досвіду.

Проте формування дослідницького вектору, 
пов’язаного з питаннями онтології та феноменоло
гії фаустіани як цілісного явища європейської куль
тури, ускладнюється численністю лакун, зумовле
них як відсутністю дослідницького інструментарію, 
відповідного до розмаїття утілень вічної теми в різ
них видах мистецтва, так і певною дискретністю їх 
висвітлення. Однією з таких лакун є симфонічна 
картина «Фауст» А. Рубінштейна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
дозволяє констатувати певну «вибірковість» у ви
світленні творчості композитора, що виявляється в 
переважній зосередженості науковців на питаннях 
специфіки його піанізму [1], музично-організатор
ської діяльності [2], особливостей жанрово-стильо
вої інтерпретації ораторіального жанру [12]. Де
кларуючи, що «лише незначна частина численних 
симфонічних, хорових, вокальних і фортепіанних 
творів Рубінштейна, які написані в період між 1858 
та 1867 роками, являє художній інтерес і заслуго
вує на розбір» [1, с. 300], Л. Баренбойм підсумовує: 
музично-характеристична картина «Фауст», котра 
є частиною знищеної однойменної симфонії, має 
бути згадана лише як «перший досвід Рубінштей
на у створенні програмної симфонічної музики» 
[1, с. 300-301].

Невирішеними раніше частинами загаль
ної проблеми, на наш погляд, є висвітлення в 
мистецтвознавчому та культурологічному дискур
сі специфіки тематизму, тембрової драматургії та 
архітектоніки «Фаусту» А. Рубінштейна в цілому 
та як складової фаустіанської лінії в європейській 
культурі зокрема.

Мета статті — виявити специфіку концеп
туального осмислення та інтерпретування фаусті
анської тематики та її базових смислоутворюючих 
складових у симфонічній картині А Рубінштейна 
«Фауст».

Виклад основного матеріалу дослідження.
Множинність і концептуальна варіабельність фа
устіанської тематики в різних видах мистецтва із 
самих її джерел у легендарних текстах епохи Се
редньовіччя до сьогодення уможливлює її репрезен
тацію як системного явища європейської культури, 
цілісність якого забезпечується феноменологічним 
смислопороджуючим стрижнем — власне фаус- 
тіанською міфологемою. Спираючись на надане 
О. Рощенко визначення, згідно з яким «міфологе- 
ма — як універсалія — є абсолютною, “чистою па
радигмою” (О. Ф. Лосев), котра містить інваріантну 
архетипну зернину, що символічно узагальнює іма- 
гінаціонно-медитатівні процеси становлення смис- 
лообразу у вигляді “з-витої” семантики» (Б. Цейт- 
лін)» [5, с. 51], видається можливим переглянути
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традиційне осягнення фаустіани як сюжету про уго
ду людини з дияволом і запропонувати її репрезен
тацію як художнього втілення проблематики аксіо- 
логічних шукань, концентрату унікальної здатності 
мистецтва репрезентувати в образно-символічній 
формі логіку цінностей [4, с. 88]. Відзначимо, що 
поняття міфологеми співвідноситься із поняттям 
символу, який, на думку Ю. Лотмана, завжди міс
тить у собі архаїчне, здатний зберігати у згорнуто
му вигляді винятково масштабні та значущі тексти, 
легко виокремлюється із семіотичного оточення й 
так само легко входить в нове текстове оточення, ні
коли не належить одному синхронному зрізу куль
тури та має смислові потенції, що завжди є ширши
ми за конкретну реалізацію [3, с. 13].

Інваріантна архетипна зернина фаустіани — 
основа фаустіанської міфологеми — демонструє 
таку широку можливість реалізації завдяки історич
но-культурній прогностичності. Відбиваючи різно- 
спрямованість духовних пошуків Людини певної 
культурної епохи, конкретні втілення вічної теми 
містять у собі й своєрідне передбачення аксіологіч- 
них пріоритетів майбутнього, в ім’я яких, власне, 
й укладаються угоди із дияволом. Розмаїття таких 
спонук забезпечує первинну змістовну багатови- 
мірність і первинну варіабельність фаустіанської 
міфологеми. Протягом багатовікового функціону
вання в європейській культурі у ній викристалізу
валися основоположні концепти — пошуку / долан
ня ціннісних меж епохи, знання, кохання, віри та 
перевертневості. Це детермінувало, з одного боку, 
одвічну притяжність теми для митців, з іншого — її 
унікальну здатність до концептуальної індивідуа
лізації та актуалізації в різних історичних і націо
нальних культурних контекстах.

Одним із творів, що забезпечує формування 
фаустіанської лінії в музиці романтизму, яку репре
зентують змістовно, жанрово та стилістично роз
маїті масштабні версії у творчості Ф. Ліста (в якій 
вона стала наскрізною темою), Л. Шпора, Г. Берлі- 
оза, Р. Шумана, Ш. Гуно, Р. Вагнера тощо, та відо
бражає сутнісну для фаустіанської міфологеми кон
цептуальну «з-витість», інваріантну множинність, є 
симфонічна картина «Фауст» А. Рубінштейна.

Зовнішніми чинниками цієї «з-витості» є де
термінованість звернення композитора до вічної 
теми визначальною в його творчості ідеєю глобаль
ного зв’язку із західноєвропейською традицією. 
Творчим відбиттям цієї ідеї стали також вокальна 
лірика — цикл для голосів і фортепіано «Вірші та 
Реквієм по Міньоні» (з «Років навчання Вільгельма 
Мейстера» И. В. Гете), опери й ораторії «Втрачений 
рай», «Вавилонське стовпотворіння», «Суламіфь», 
«Мойсей», «Нерон», «Маккавеї». Слід підкресли
ти, що нерозривно пов’язаною із західноєвропей
ською традицією була й виконавська діяльність 
митця. Так, Л. Баренбойм зазначає, що протягом 
1858-1867 рр. «центральне місце в ансамблевих і 
сольних виступах Рубінштейна посідали твори Бет

ховена, Шумана і Шопена. Преса зазначала, що Ру- 
бінштейн був першим, хто почав виконувати в Росії 
фортепіанні та фортепіанно-ансамблеві твори Шу
мана» [1, с. 331]. Репертуарна політика заснованого 
ним Російського музичного товариства мала одним 
із фундаментальних принципів знайомство із кла
сикою та сучасними творами Ф. Ліста, Г. Берліоза, 
Р. Вагнера, маючи на меті«... виконання творів ком
позиторів усіх шкіл і всіх часів» [там само, с. 255].

Не менш важливим чинником змістовно-об
разної концентрованості фаустіанської міфологе
ми у творчості А. Рубінштейна було й притаманне 
його творчому світогляду тяжіння до осмислення 
етичної проблематики, актуалізація питань щодо 
значущості віри як зернини духовності Людини, та 
проблеми вибору особистістю аксіологічних основ 
у певному передчутті світоглядних катаклізмів на 
межі ХІХ-ХХ ст. У 1871 р. А. Рубінштейн під час 
подорожі по Рейну та Дунаю писав: «Мені стало 
ясно, що тут ще має розігратися страшна трагедія, 
сюжетом якої буде східне питання, і що європей
ський світ залежить більш за все від наслідку цієї 
трагедії» [6, с. 174].

У «Фаусті» А. Рубінштейна внутрішня кон
цептуальна інваріантна множинність фаустіанської 
міфологеми детермінована її перманентною та іма
нентною специфікою — здатністю, як символу єв
ропейської культури, здійснювати «пам’ять культу
ри в собі» [3, с. 13] та функціонувати як у цілісному, 
так і в редукованому виглядах, «згортаючись» у пев
ний самодостатній концепт-компоненту. При цьому 
концептуальна масштабність і змістовне розмаїття 
фаустіани, винесені за межі конкретної мистецької 
реалізації, являють собою ту культурну пам’ять, що 
завжди «стоїть» за конкретним символом культури і 
забезпечує зв’язок твору, з одного боку, та реципієн
та, з іншого, з духовною пам’яттю людства.

Симфонічна картина «Фауст» А. Рубінштейна 
демонструє певне відбиття концептуальної багато
гранності та індивідуалізовану інтерпретацію озна
чених концептів на рівнях тематизму, архітектоніки, 
тембрового мислення та драматургії. Як своєрідна 
різома, семантично «згорнута» та змістовно нео
днозначна багатоелементна тема вступу — образ 
вольових поривань — є смислопороджуючим ім
пульсом для всього твору. З її елементів — актив
ної висхідної інтонації у струнних у пунктирному 
ритмі зі ствердженням інтонаційної вершини та 
поступеневим низходженням, висхідного руху по 
звуках секстакорду з романтичними романсовими 
оспівуваннями та низхідного руху по звуках триз- 
вуку — «проростають» інші теми. Це не тільки 
утворює семантично щільний простір, а й резонує 
із сутнісним для романтичного мислення феноме
ном двійництва.

Відзначимо, що реалізуючись певним чином 
у романтичних інтерпретаціях фаустіани в мисте
цтві XIX ст., зокрема у творчості Ф. Ліста, мотив 
двійництва образів фаустіанської тріади, модулюю
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чи в мотив перевертневості, визначає специфіку їх 
концептуальної варіабельності в художній практиці 
XX ст. — у п’єсі С. Альошина «Мефістофель» [11], 
трагедії «Фауст і смерть» О. Левади [9], романі М. За- 
риня «Фальшивий Фауст» [10], кантаті А. Шнітке 
«Історія доктора Іоганна Фауста» [7], «Трьох сценах 
із “Фауста” Гете» О. Локшина [8] тощо. Водночас 
подальша пересемантизація компонентів теми всту
пу, що досягається шляхом їх тембрових, темпо
вих / ритмічних і структурних перетворень, слугує 
засобом ствердження самостійного змістоутворюю- 
чого статусу компонентів теми та дозволяє накресли
ти певні паралелі з притаманною фаустіані в цілому 
та зокрема в мистецтві XX ст. онтологічною здатніс
тю до концептуально-змістовної редукції.

Перший елемент теми вступу в епізоді А «мо
дулює» в образ Фауста — площину екзистенційної 
рефлексії — завдяки низці суттєвих трансформацій. 
На рівні тембру вони виявляються у перенесенні 
теми в інший тембровий простір (доручена валтор
ні solo, вона поступово передається інструментам 
групи дерев’яних і мідних духових інструментів), 
на рівні специфіки музичного мислення — в заміні 
гомофонно-гармонічного складу тяжінням до полі
фонічного. Створення нового образу відбувається 
й шляхом тематичного редукування (первинно ви
окремлюється тільки висхідна інтонація в пунктир
ному ритмі з повторенням інтонаційної вершини) 
і варіювання (поява хроматичних висхідних інто
націй), модифікації фактури (проведення теми у 
вступі фактично всією групою струнних в епізоді 
А замінюється поліфонічним викладенням у духо
вих інструментів).

В епізоді А образна лінія шукань набуває нео
днозначності завдяки різкій диференціації фактури 
(сольні репліки і канон духових на тлі тривожних 
низхідних тремоло струнних) та поверненню теми 
вступу.

Масштабний та структурно неоднозначний 
епізод В — сфера накладання-чергування концеп
тів фаустіанської міфологеми. Концепт кохання 
репрезентує нова тема — прозорі «хоральні» низ
хідні інтонації з романтичними оспівуваннями у 
дерев’яних духових, на які накладається концепт 
шукань, представлений першим елементом теми во
льових поривань. Семантична багатогранність епі
зоду є й результатом «розростання» теми Фауста (як 
складової концепту шукань), перенесеної в інший 
тембровий простір. Доручена кларнету, вона зна
ходить продовження низхідними хроматизованими 
інтонаціями. Це дозволяє асоціювати принцип роз
витку теми та семантику образності з романтичним 
принципом варіацій на варіацію та водночас із се
редньовічною символікою «падіння з небес», зна
чимість якої посилено загальним низхідним рухом 
у супроводі струнних.

Імпульсом до продовження тенденцій «про
ростання» та пересемантизації тематизму є й новий 
мотив у темі Фауста — повторення-утвердження

секундового коливання в пунктирному ритмі. У са
мостійному значенні цей мотив і його ритмічний 
малюнок стають імпульсом динамізації руху та те
матичною основою контрастного розділу Allegro 
assai (який відіграє функцію зони розробки) та в по
дальших епізодах твору, в яких він — у контексті 
логіки пересемантизації — набуває значення носія 
образу волі. Відзначимо, що варійований ритміч
ний малюнок даного мотиву набуває в подальшому 
самостійного статусу, утверджуючи таким чином 
тенденцію атомізації тематизму та глобальну зна
чимість варіювання як принципу буття та розвитку 
образності.

Епізод С продовжує функціональні, тематично- 
інтонаційні та структурно-композиційні асоціації із 
сонатними Allegro епохи класицизму, з одного боку, 
та з іншого — тенденцію пересемантизації. Семан
тична трансформація компонентів попереднього 
тематизму — пунктирного ритму (із варійованого 
продовження теми Фауста з епізоду В) та елементів 
теми вступу (рух по звуках тризвуку, секстакорду, 
та низхідна поступенева інтонація) — досягається 
шляхом їх ритмічного розширення, інтонаційного 
обертання та зворотної послідовності (порівняно із 
темою вступу). Це створює зону другої розробки та 
панування маршового образу боротьби, в кульміна
ційне утвердження якого вторгається тема вступу, 
утворюючи тематичні арки з усіма попередніми 
розділами.

Тенденції вільного модифікування (що сяга
ють романтичного принципу варіацій на варіацію) 
та поступової «атомізації» тематизму зумовлюють в 
епізоді С надання самостійності мотиву дискретних 
низхідних інтонацій як обертання — концептуаль
ного перетворення початкового активного висхід
ного руху (з теми вступу). Численні повтори цього 
мотиву «падіння» стають засобом не тільки нівелю
вання активності поривань, а й зв’язку з наступним 
епізодом D.

Його змістовими складовими стають над
потужні утвердження — заклики груп мідних і 
дерев’яних духових на основі пунктирного ритму 
(що єднають із епізодом В і темою Фауста), спадні 
інтонації, перервані паузами (обернені відтворення 
початкового мотиву теми вступу). Особливої образ
ної неоднозначності даному епізоду надає різкий 
контраст динаміки, тембру, фактури та темпоритму 
після надпотужної кульмінації оркестрового tut- 
ti — модуляція дії у сферу лірики. Її грані відбива
ють нові образи — ліричного зізнання (примхлива 
експресивна мелодика у віолончелі, контрабаса та 
альта), що співвідноситься з концептом кохання, та 
віри (хоральні висхідні інтонації у фагота). Як ре
зультат — складається семантично суперечливий 
простір накладання / чергування концепту шукань 
(репрезентованого, зокрема, темами вольового по
ривання, Фауста та боротьби, пов’язаними між со
бою варіюванням мелодики та ритміки), кохання і 
віри.



ВІСНИК Мистецтво в міждисциплінарних дослідженнях ,185
Додаткові нюанси в концептуальну специфіку 

інтерпретування фаустіанської міфологеми у твор
чості А. Рубінштейна вносить подальше синтезу
вання образів кохання і віри. їх нерозривність і вод
ночас «буття» в іншому часопросторі демонструє і 
їх принципова відокремленість від тематизму об
разів вольових поривань, боротьби, волі й Фауста, 
що мають фактично одне інтонаційне, ритмічне, 
темброве джерело. Тема кохання співвідноситься 
зі сферою романтичної ліричної пісенності, маючи 
майже вокальну природу, тема віри — зі сферою са
крального музичного мистецтва, постаючи як алю
зія протестантського хоралу.

Варійований мотив із теми Фауста — образ 
волі (активна висхідна інтонація в пунктирному 
ритмі) слугує зв’язкою з епізодом Е, побудованим 
фактично повністю на темі вступу, та одним із чин
ників активізації його розробки-варіювання. Проте 
в цьому просторі дієвості кульмінація відсутня — 
вольовий порив нівелюється в багаторазових по
втореннях цього мотиву, «розрідженні» фактури та 
ліризації емоційної атмосфери завдяки поступовій 
зміні цілісної теми її другим компонентом (з роман
тичними оспівуваннями).

Висновком із вольових шукань в епізоді F стає 
новий тематизм, хоральний склад якого було раніше 
«передбачено» в концепті віри в епізоді D. Однак в 
епізоді F даний концепт віри набуває стверджуваль
ного характеру, убираючи в себе пунктирний ритм 
із теми Фауста.

Підкреслимо, що у відповідності до визна
чення митцем твору як музично-характеристичної 
картини, «Фауст» позначений певною ілюстратив
ністю. Так, в епізоді F чергування тріумфально- 
закличних хоральних інтонацій, декларативність 
та імперативність яких підкреслено тембром мід
них духових інструментів, і варійованого другого 
елемента теми вступу (у струнних інструментів) 
фактично змальовує неоднозначні шляхи сумнівів і 
пошуків духовних опор у вірі.

Тенденції семантичної багатошаровості та ва
ріювання й «атомізації»-«проростання» тематизму 
відбиває наступний епізод G. Лірична образна до
мінанта, що надає даному епізоду функції царини 
осмислення конфлікту віри та сумнівів підкреслена 
семантичною, тембровою, фактурною та хроното- 
пічною диференціацією концептуальних шарів.

Площина романтичних сумнівів репрезентова
на другим елементом теми вступу у струнних в ак
тивному русі. Це не тільки забезпечує композицій
ний зв’язок із попереднім епізодом, а й закріплює 
статус струнних як тембрового носія образу ро
мантичної пошуковості. Площина образу длтювної. 
лірично-рефлексивної зернини образу Фауста ре
презентована новою темою. Її медитативність. що 
виявляється у фактичній відсутності руху (надтри- 
валі «педалі» — витримування звуків), темброва 
специфічність (фагот-соло, що водночас утверджує 
статус у творі тембрів дерев’яних духових інстру

ментів як носіїв особистісного начала, зокрема в 
епізодах А і В) — чинник формування контрастую
чого хронотопу.

Змісто- та сюжетоутворюючим чинником, ім
пульсом подальшого розгортання драматургічного 
процесу є третій концептуальний шар — вторгнен
ня образу волі (репрезентованого мотивом утвер
дження інтонаційної опори як модифікації елемен
та теми Фауста). Його максимальна активізація та 
динамізація, що виявляється в поступовому хроно- 
топічному розростанні та поверненні до первинно
го варіанту (висхідної секундової інтонації в пунк
тирному ритмі), слугує композиційною зв’язкою з 
епізодом Н.

Даний епізод є фактичною репризою розділу 
Allegro assai з епізоду В, що скріплює композицію 
твору міцними конструктивними й тематичними 
зв’язками. Після етапу особистісного осмислення 
духовних конфліктів — зіткнень цінностей — образ 
боротьби набуває особливої ствердності та рішу
чості. Його акцентуація та динамізація осягаються, 
зокрема, й шляхом тембрового модифікування — 
перші інтонації теми звучать і у виконанні мідних 
духових інструментів (тромбонів).

Значимість образу боротьби та його злиття з 
хоралом духових — концептом віри в епізоді J де
термінує своєрідність концептуальної інтерпрета
ції фаустіанської тематики у симфонічній картині 
«Фауст». Проте така репрезентація віри як резуль
тат активної боротьби та пошуків особистості не 
є фіналом-утвердженням вершини аксіологічних 
пошуків. Знаком їх проекції в площину ліричного 
начала слугує розділ Moderato assai — повернен
ня концепту кохання — інтонаційної та тембрової 
модифікації теми ліричного зізнання з епізоду D. Її 
перенесення у тембровий простір духових інстру
ментів, з яким первинно пов’язана тема Фауста, не 
тільки стверджує значимість у творі логіки темб
рової пересемантизації, а й детермінує суттєві кон
цептуальні нюанси, нерозривно єднаючи концепти 
фаустіанської міфологеми.

Проте ані віра, ані кохання не стають фіналом 
шукань. їх перманентність та іманентність, поро
джену одвічним неспокоєм Людини романтичної 
епохи, відбиває алюзія романтичного кола. Масш
табна реприза — розділ Tempo 1 — поновлює 
шукання особистості від самих джерел, від теми 
вступу.

Домінування концепту пошуків в епізоді К від
биває насичення всієї музичної тканини «компо
нентами» теми вступу. Особливо значимої ролі за
вдяки динамізації, багаторазовим повторенням та 
фактурному розростанню набуває й похідний від 
неї секундовий мотив у пунктирному ритмі — образ 
волі як компонента теми Фауста. Цей образ слугує 
водночас і композиційно-утворюючим чинником, 
утворюючи тематичні зв’язки з епізодами В (перед 
розділом Allegro assai) і G (фактурне розширення та 
наростання перед епізодом Н).
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Проте первинна невирішуваність романтич
ного конфлікту Людини та світу та водночас де
кларована у творі втрата таких фундаментальних 
опор як віра та кохання попри всеохоплюючу ін
тенсифікацію їх пошуку в фінальному епізоді (по
тужні оркестрові tutti, швидкий темп) детермінують 
відсутність однозначного висновку — фіналу. Не
можливість його віднаходження відображає «зона 
мовчання», що детермінує різке хронотопічне «пе
реключення».

Зазначимо, що в загальній поемній композиції 
симфонічної картини «Фауст», визначеної свобо
дою співставлення епізодів, такі «зони мовчання» 
відіграють суттєву концептуальну роль. Слугуючи 
засобом перенесення дії у сферу індивідуально
го сприйняття-осмислення пережитих героєм по
дій, у площину перцептуального хронотопу, вони 
за принципом контрасту поєднують розділи в епі
зодах В (перед Allegro assai), D (перед ліричною 
темою кохання у віолончелі) та J (перед Moderato 
assai та Tempo 1). У фіналі твору обривання звучан
ня стає символом глобальної втрати ціннісних на
станов, всеохоплюючого розчарування та марності 
пошуків і вольових поривань.

Повернення до їх витоків у своєрідному епі
лозі — скороченій репризі вступу та епізоду А — 
створює (як і в епізоді J) алюзію кола, як відбиття 
невирішуваності конфліктів духовного буття люди
ни у вимірах романтичної парадигми світобачення. 
Епілог симфонічної картини «Фауст» демонструє 
й концептуальне значення логіки тембрової пере- 
семантизації та тембрової драматургії. Так, перший 
елемент теми вступу, образ вольових поривань, пе
реноситься у тембровий простір концепту кохання, 
носієм якого є віолончель (епізод D), та образу Фа
уста, носієм якого первинно виступає валторна (епі
зод А). Це не тільки створює темброво-тематичні та 
змістовно-концептуальні зв’язки між складовими 
вільної структури твору, а й доводить семантичну 
концентрованість у симфонічній картині «Фауст» 
А. Рубінштейна фаустіанської міфологеми.

Її трактування як єднання концептів пошу
ку, кохання й перевертневості та водночас інтер
претування у вимірах романтичної картини світу, 
забарвленої на межі нової епохи апокаліптичним 
передчуттям втрати гуманістичних ідеалів і аксіо- 
логічних опор, остаточно утверджує редукована ре
приза епізоду А. Останнє проведення теми Фауста 
та похідного від нього образу волі перетворюються 
на скорботне ламенто. Його повторення, водночас 
із розрідженням фактури, розриванням хронотопу 
паузами та згасанням динаміки, нівелюють пошу
ковий потенціал, стають відображенням того скор
ботного стогону душі, що складав єство романтич
ної іронії, породженої відсутністю аксіологічного 
горизонту.

Висновки. Осмислюючи музику як відобра- 
ження-відлунок історичних, політичних і культур
них подій, А. Рубінштейн підкреслював такі ознаки

сучасності, як «очікування страшного зіткнення і 
прагнення його уникнути, загальна невпевненість 
у політичному сьогоденні (нинішній стан музики, 
острах) і передчуття можливості загибелі музич
ного мистецтва, перехідний період, очікування 
музичного генія» [6, с. 161-162]. Як відбиття такої 
невпевненості, симфонічна картина «Фауст» демон
струє інваріантну концептуальну множинність фа
устіанської міфологеми. Завдяки тембровим моди
фікаціям, атомізації тематизму (тематичній редукції 
та наданню компонентам тематизму самостійного 
значення), значущості романтичного принципу ва
ріації на варіацію, поемності композиції, а також 
композиційно-утворюючих тематичних зв’язків 
між епізодами, дана міфологема постає як синкре
тична цілісність-взаємопороджувальність концеп
тів пошуків, віри, кохання, волі та перевертневості. 
Осягнення митцем їх сутності та інтерпретування 
крізь призму романтичного світобачення репрезен
тує первинну невирішуваність духовних конфліктів 
особистості на межі нової епохи, відсутність бачен
ня аксіологічних горизонтів Людини майбутнього 
як відповідний до історико-культурних реалій етап 
ціннісного буття людства.

На думку Т. Любімової, «твір як цінність ви
никає у місцях розриву, проблематизацїі культури 
і стає ніби закликом до її цілісності, гармонізації» 
[4, с. 103]. Відсутність ціннісного прогнозу в сим
фонічній картині «Фауст» А. Рубінштейна стає та
ким закликом до подальших пошуків цілісності ак
сіологічного фундаменту людства, віддзеркалених 
на рівні художньої рефлексії у фаустіанській тема
тиці в цілому й міфологемі зокрема, висвітлення 
феноменологічної й онтологічної специфіки яких 
у європейській культурі складає перспективи по
дальших досліджень.
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