
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 1, 2020196

Мистецтвознавство

УДК 78.072:791.636:791.211.8:82-312.9 (477) 
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/31.213775

Анастасія-Олена ПОЖАРСЬКА,
orcid.org/0000-0002-9879-4771

аспірант
Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка
(Київ, Україна) a.pozharska.asp@kubg.edu.ua

МУЗИКА КІНОФІЛЬМІВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ 
В НАУКОВОМУ ПОЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ

Стаття присвячена питанням дослідження кіномузики у фільмах жанру фентезі. З початком XXI століття 
здобув популярність жанр фентезі, який з літератури поширився на інші види мистецтва, зокрема й на кіне-
матограф. Музика стала допоміжним засобом для створення в уяві глядача фантастичних образів. Завдяки 
популярності фільмів жанру фентезі їхня кіномузика також набула значного розповсюдження й навіть була 
переформатована в автономні твори, які виконувались окремо від кінофільмів. Проте музика з фентезі-фільмів 
не є поширеним об’єктом досліджень музикознавців. Серед причин можна назвати ставлення до жанру фентезі 
як до «несерйозного» й «розважального». Тому мета статті – висвітлити й систематизувати науковий досвід 
дослідження кіномузики фентезі. Наукова новизна обумовлена незначною кількістю досліджень, присвячених цьо-
му питанню. Роботи зарубіжних (американських, канадських, британських, польських, російських) й українських 
науковців, темою яких є дослідження музики фільмів у жанрі фентезі (дисертації, музикознавчі книги й статті) 
було проаналізовано й систематизовано за об’єктом (кінофільм, музика з якого стала об’єктом дослідження) 
та предметом (аспекти досліджень). Було виявлено, що об’єктом досліджень більшості науковців є кіномузика 
конкретного твору – трилогії фентезі-фільмів «Володар Перснів», а предметом досліджень – тематичні, гармо-
нічні та стилістичні особливості. Особливу увагу вчені приділяли розгалуженій системі лейтмотивів – музичних 
образів кіномузики «Володаря Перснів». Значно меншою є кількість наукових робіт, об’єктом досліджень яких 
є кіномузика інших фентезі-фільмів, зокрема «Хоббіта» й «Гаррі Поттера». Також було виявлено недостатню 
зацікавленість українських музикознавців у дослідженні кіномузики фільмів жанру фентезі порівняно з західно-
європейськими й американськими науковцями. Отже, можна зробити висновок, що, незважаючи на наявність 
актуальних досліджень, кіномузика фільмів у жанрі фентезі має напрями для подальшого вивчення.

Ключові слова: кіномузика, фільми жанру фентезі, наукове поле досліджень, Володар Перснів, Хоббіт,  
Гаррі Поттер.
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THE FANTASY CINEMA MUSIC IN THE SCIENTIFIC STUDY

The article deals with the fantasy cinema music study. The fantasy genre became popular with the beginning 
of the XXI century; it was spread to the other arts, particularly to the cinema. The music helped to create the fantastic 
characters in the viewer’s imagination. Owing to the fantasy cinema popularity its cinema music took the significant 
extension and was converted into the autonomous music compositions, which were performed separately from the films. But 
often the scientists doesn’t explore the fantasy cinema music, the reasons are that this genre is thought to be “unserious” 
and “entertaining”. So, this article aims to highlight and systematize the scientific experience of the fantasy cinema 
music study. This exploration is relevant because of a little amount of the fantasy music case studies. The author analyzes 
and systematizes the works of the Ukrainian and the foreign (American, Canadian, British, Polish, Russian) researchers 
(dissertations, scientific books and articles) according to the object (the cinema music being studied) and the subject 
(the aspects of the study). This paper reveals that the majority of the researchers examines The Lord of the Rings 
cinema music as an object, and the thematic, harmonic and stylistic features as a subject. The scientists concentrate on 
the divaricate leitmotif system of the Lord of the Rings cinema music. The articles much less focus on the other fantasy 
cinema music, particularly on the Hobbit’s and Harry Potter’s. The Ukrainian researchers are found to be not such 
interested in this issue as there are the European and American scientists. In conclusion, despite the up-to date researches 
there are issues to study in the fantasy cinema music.

Key words: cinema music, fantasy films, case study, Lord of Rings, Hobbit, Harry Potter.
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Постановка проблеми. Жанр фентезі набув 
значного поширення в останні десятиліття. При-
чиною популярності цього жанру у XXI столітті 
можна назвати «загальне розчарування у високо-
технологічному світі, який обіцяв, але не приніс 
ні радості, ні достатку» («a collective loss of faith in 
technology; in the abundance and joy it promised but 
failed to produce») (White, 2018: 19). На відміну від 
наукової фантастики, де відмінність від нашого 
світу пов’язана зі стрибком наукового прогресу, 
фентезі спирається на надприродні елементи, що 
не мають зв’язку з наукою (Красножон, 2018). 
Важливе значення у творах жанру фентезі має 
чарівна атмосфера, одним зі способів створення 
якої в кінематографі є музика (Webster, 2012).

Кіномузика з найпопулярніших фентезі- 
фільмів («Володар Перснів», «Гаррі Поттер») 
отримала міжнародне визнання й стала настільки 
популярною, що виокремилась в автономні сим-
фонічні твори, які виконуються окремо від кіно-
фільмів (White, 2018). Це явище набуло небаче-
ного раніше поширення і впливу, за впізнаваністю 
кіномузика затьмарила не пов’язані з кінофіль-
мами твори. Тому музика з фільмів-фентезі потре-
бує більш детального вивчення.

Аналіз досліджень. Популярність кіномузики 
«фентезі» зумовила науковий інтерес до цього 
явища музичної культури. В американському 
та західноєвропейському музикознавстві останнім 
часом з’являються дослідження, присвячені різним 
аспектам кіномузики цього жанру. З-поміж науков-
ців, які вивчали кіномузику фільмів фентезі, слід 
назвати таких: Н. Дерда (Дерда, 2017), К. Ричков 
(Ричков, 2013), В. Щербакова (Щербакова, 2017), 
Д. Адамс (Adams, 2010), Дж. Бернанке (Bernanke, 
2008), Ґ. Кампкін (Campkin, 2019), І. ван Ельферен 
(Elferen, 2013), М. Ешенфельдер (Eschenfelder, 
2019), Дж. Халф’ярд (Halfyard, 2012), В. Марк-
віца (Marchwica, 2018), К. Морган (Morgan, 2011), 
В. Рон (Rone, 2018, 2020), Е. Шехан (Shehan, 
2017), Дж. Вебстер (Webster, 2009, 2012), Д. Вайт 
(White, 2012). Їх цікавило виявлення причин попу-
лярності фентезі (Halfyard, 2012; White, 2012); 
особливості музичного тематизму (Дерда, 2017; 
Adams, 2010, Bernanke, 2008; Campkin, 2019; 
Morgan, 2011; Rone, 2020, 2018; Webster, 2009, 
2012; White, 2018); спосіб відображення в кіне-
матографі музики, яка описана в літературі жанру 
фентезі (Elferen, 2013; Shena, 2017); музична сти-
лістика (Marchwica, 2018). Над узагальненням 
попередніх досліджень, пов’язаних із музикою 
фентезі, працювала Халф’ярд (Halfyard, 2012).

Дослідники є представниками наукових шкіл 
різних країн, зокрема Сполучених Штатів Аме-

рики (Adams, 2010; Eschenfelder, 2019; Morgan, 
2011; Webster, 2009), Великої Британії (Bernanke, 
2008; Halfyard, 2012; White, 2018), Канади  
(Shehan, 2017), Польщі (Marchwica, 2018), Росії 
(Рычков, 2013; Щербакова, 2017). Серед укра-
їнських науковців у полі цієї тематики працює 
Дерда (Дерда, 2017).

Таким чином, можна спостерігати недостатню 
зацікавленість українських науковців у дослі-
дженні кіномузики жанру фентезі. У роботах уче-
них інших країн мало приділяється уваги історіо-
графії досліджень.

Фентезі – художній напрям (Чернявська, 2015), 
який з літератури поширився на інші види мисте-
цтва, зокрема на музику й кінематограф. У творах 
фентезі дія відбувається у вигаданому нетехно-
логічному світі, для створення якого використо-
вуються мотиви магії та чаклунства (Красножон, 
2018).

Мета статті – проаналізувати, систематизу-
вати й узагальнити дослідження музики фільмів 
у жанрі фентезі.

Виклад основного матеріалу. Публікації, 
темою яких є дослідження музики у фільмах 
жанру фентезі, можна поділити на ті, що присвя-
чені окремим творам (Дерда, 2017; Щербакова, 
2017; Adams, 2010; Bernanke, 2008; Campkin, 2019; 
Eschenfelder, 2019; Marchwica, 2018; Morgan, 2011; 
Rone, 2018, 2020; Shehan, 2017; Webster, 2009, 
2012; White, 2018), і ті, що розглядають музику 
жанру фентезі в цілому (Рычков, 2013; Elferen, 
2013; Halfyard, 2012). 

Отже, можна зробити висновок, що більшість 
авторів спеціалізуються на дослідженні музики 
окремих фільмів фентезі, а не вивчають кіному-
зику фільмів фентезі в цілому. Більшість авторів 
цікавляться кіномузикою фільмів одного циклу – 
«Володар Перснів».

Також можна систематизувати напрями дослі-
джень за предметом їхнього вивчення:

З таблиці можна зробити висновок, що біль-
шість дослідників вивчають особливості взаємо-
дії, гармонічні й мелодичні особливості музичних 
тем. До таких належить Д. Адамс (Adams, 2010), 
книга якого є оглядовою та має науково-популяр-
ний характер. В книзі автор робить класифіка-
цію музичних тем з описом використаних музич-
них інструментів, що є основою робіт багатьох  
авторів.

Дж. Бернанке (Bernanke, 2008) розглядає 
концепцію лейтмотивів у музиці до «Володаря 
Перснів» і простежує, як Тема Братства Персня 
посилює драматичну частину та робить внесок 
у загальну цілісність трилогії. 
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Таблиця 1
Об’єкти дослідження музикознавців у фентезі-фільмах

Дослідники/об’єкт 
вивчення «Володар Перснів» «Хоббіт» «Гаррі Поттер» Інші фільми

Адамс +
Бернанке +

Вайт + + +

Вебстер + (лише перші п’ять 
фільмів)

Дерда +
Ельферен + +

Ешенфельдер + (лише «Володар Перснів: 
Повернення короля»

Камкпін +
Марквіца +

Морган
+ (лише «Гаррі 

Поттер і Філософ-
ський камінь»

Ричков + + +
Рон +

Халф’ярд + +
Шехан +

Щербакова + +

Таблиця 2
Предмети дослідження музикознавців у фентезі-фільмах

Дослідники/
об’єкт вивчення

Аналіз 
попередніх 
публікацій

Соціологічні 
дослідження

Особливості 
взаємодії 

музичних тем

Характе- 
ристики 

музичних тем
Музичні 
паралелі

Кореляція 
музики і 

літературної 
основи

Адамс + +
Бернанке +

Вайт + + +
Вебстер + +
Дерда +

Ельферен +
Ешенфельдер +

Камкпін + +
Марквіца +
Морган + +
Ричков +

Рон + +
Халф’ярд + +

Шехан + +
Щербакова +

Д. Вайт (White, 2018) досліджує музику до 
фільмів фентезі на прикладі двох основних фен-
тезі-франшиз – серіях «Гаррі Поттер» і «Воло-
дар Перснів». У своїй роботі він приділяє увагу 
зображенню «дому» у фільмах-фентезі музич-
ними засобами. Автор зауважує, що «чарівним 
інструментом» у «Гаррі Поттері» є челеста – вона 
звучить в епізодах, де є магія, і не звучить у сце-
нах з маґлами. Також автор розповідає про само-

стійне життя музики поза фільмами в оркестрових  
сюїтах.

Дж. Вебстер (Webster, 2009) охоплює музику 
перших п’яти фільмів про Гаррі Поттера 
з точки зору її значущої ролі у фільмі. Дослід-
ниця робить аналіз музичних тем, присвячених 
любові та дружбі, скорботі, боротьбі й перемозі, 
таємничому й непізнаному, злу й навіть гумору. 
Також авторка багато уваги приділяє внутрішньо- 
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кадровій музиці та способам перенесення опи-
саних у книгах музичних сцен на екран. У своїй 
роботі вчена доходить висновку, що музика 
є засобом підкреслення наявності магії на екрані 
(Webster, 2012), однак це стосується лише перших 
двох фільмів, а от у наступних трьох такої чіткої 
кореляції немає. 

Українська дослідниця Н. Дерда (Дерда, 2017) 
віднесла музику «Володаря Перснів» до нового 
жанру – симфонічного фентезі. Дерда висловлює 
тезу про те, що оригінальний саундтрек до трило-
гії має власну драматургію, а отже, може вважа-
тись окремим музичним твором.

М. Ешенфельдер (Eschenfelder, 2019) розгля-
дає один із прикладів кадрової музики у «Воло-
дарі Перснів» – пісню Піппіна The Edge of Night. 
Автор звертає увагу на мелодичну близькість цієї 
музики до теми Ширу й теми Гондору, а також на 
драматичний ефект поєднання вокалу й дисоную-
чого акомпанементу.

Ґ. Кампкін (Campkin, 2019) робить музичний 
аналіз основних лейттем «Володаря Перснів», 
їхніх гармонічних і мелодичних особливостей.

К. Морган (Morgan, 2011) досліджує, як ком-
позитор Джон Вільямс у фільмі «Гаррі Поттер 
і Філософський камінь» за допомогою музичних 
засобів протиставляє добро й зло. Автор робить 
детальний ладовий і гармонічний розгляд тих 
музичних тем, що у фільмі відповідають образу 
головного героя, Гаррі Поттера, а також тих, що 
відповідають головному антагоністу, уособленню 
зла – Лорду Волдеморту.

К. Ричков (Рычков, 2013) серед характерних 
рис кіномузики жанру фентезі визначає неоваг-
неріанство та близькість до романтичної опери  
XIX століття. 

В. Рон (Rone, 2018, 2020) у вивченні музики 
«Володаря Перснів» приділяє увагу групам лей-
тмотивів хоббітів, людей й ельфів, їхнім спіль-
ним і відмінним рисам. Рон висуває гіпотезу, що 
в закадровій музиці композитор підкреслював 
відмінності між расами народів Середзем’я шля-
хом використання тональної музики для лейттем 
хоббітів, натуральних ладів – для лейттем людей 
і хроматики – для зображення ельфів.

Е. Шехан (Shehan, 2017) приділяє увагу спо-
собу перенесення «Володаря Перснів» на екран, 
відзначає розбіжність описаної Толкіном музики 
з її втіленням в екранізаціях. Автор вважає, що 

Толкін асоціює добрих персонажів із природою, 
а злих – з індустріальністю, і цю ж антитезу нама-
гається провести композитор у фільмі.

В. Щербакова (Щербакова, 2017) детально 
розбирає гармонічні та мелодичні особливості 
музичних тем, які зображують ельфів у трилогіях 
«Володар Перснів» і «Хоббіт». Автор доходить 
висновків, що ці теми поєднані використанням 
мажоро-мінорних і міноро-мажорних систем, 
примхливістю й оспіваністю мелодичної лінії. 

І. ван Ельферен (Elferen, 2013) намагається 
виявити, як музика, описана в літературі фентезі, 
знаходить відображення у фільмах фентезі. Автор 
зазначає, що характерними ознаками епічного, 
«високого» фентезі є використання масштабної 
оркестровки, загального музичного стилю кінця 
XIX століття з уникненням складної гармонії. 
Також поширеним є використання екзотичних 
інструментів із незвичним тембром і регістром 
звучання. 

Польський дослідник В. Марквіца (Marchwica, 
2018) проводить у своїй статті музичні паралелі 
(Шир – валлійські мотиви в інструментах і музич-
них кліше, ельфи – східні й неземні мотиви, люди 
Рохану – скандинавські й староанглійські).

Проблематику вивчення музики фільмів-фен-
тезі зауважує Дж. Халф’ярд (Halfyard, 2012), на 
думку якої значною перепоною стає складність 
визначення приналежності твору до жанру фен-
тезі. Це пов’язано з відсутністю чіткого визна-
чення та класифікації жанру (Чернявська, 2015). 
Халф’ярд зазначає, що серед наявних робіт на 
тему кіномузики фільмів у жанрі фентезі біль-
шість присвячено кінотрилогії «Володар Перс-
нів», що пов’язано з її популярністю та комерцій-
ною успішністю. 

Таким чином, більшість авторів спрямо-
вані на вивчення музики окремої фентезі- 
франшизи – «Володаря Перснів». Значна частина 
науковців зацікавлена в дослідженні особливос-
тей взаємодії, а також гармонії й мелодики музич-
них тем.

Висновки. Проаналізувавши роботи, присвя-
чені музиці фільмів фентезі, можна сказати, що 
багато її аспектів залишаються недослідженими 
або малодослідженими. Це стосується як об’єктів, 
так і предметів дослідження. Тому вивчення кіно-
музики фентезі має перспективи для подальшого 
вивчення.
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