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ПРОЯВ ЖАНРУ РЕКВІЄМУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МИСТЕЦТВО 

 

У статті розглядається реквієм у контексті з різними видами мистецтва, а саме 

література, музика та хореографія.   

 

Ключові слова: реквієм заупокійна меса, інтроіта, Анна Ахматова, Борис 

Ейфман, Вольфганг-Амадей Моцарт, твір, балет, композиція.  

 

«Реквієм» (в перекладі з лат. Requiem) – це спокій, загальне визначення 

реквієму, звучить так:  заупокійна меса в католицькій церкві латинського обряду, 

починаючи з епохи бароко композиторський реквієм – високий жанр концертної 

духовної музики, рід траурної ораторії [3, с. 23]. Називається за початковими 

словами інтроіта «Requiem aeternam dona eis, Domine» («Спокій вічний дай їм, 

Господи»), яким відкривається традиційна григоріанська заупокійна меса. 

Починаючи з епохи бароко «реквієм» – це хоровий твір, нерідко за участю солістів і 

в супроводі оркестру. Структура григоріанською заупокійної меси остаточно 

склалася до XVI ст. і була зафіксована рішеннями Тридентського собору. Ординарні 

молитви відповідали ординарію звичайної католицької меси, за винятком Credo і 

Gloria. Назва «реквієм» в переносному сенсі найчастіше вживається в інших видах 

мистецтва, позначаючи твір, присвячений пам’яті померлих. Зокрема, відомі поема 
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«Реквієм» Анни Ахматової по жертвам сталінських репресій, однойменний вірш 

Єлизавети Мнацаканова, картина Павла Коріна «Реквієм », балет, який поставив 

Борис Ейфман « реквієм» музичний твір композитора Вольфганга Амадея Моцарта 

або фільм «Реквієм за мрією».  

В сорокові роки почнеться жахлива друга світова війна. Хвиля репресій 

«поглинула» чи не всіх друзів і знайомих Анни Ахматової і торкнулася навіть її 

сім’ї: спочатку був заарештований і засланий син, студент Ленінградського 

університету, а потім і другий чоловік Н. М. Пунін. Сама Анна Ахматова жила в 

постійному очікуванні арешту. За її словами, вона провела сімнадцять місяців у 

довгих в’язничних чергах, щоб здати передачу синові. Поетеса сама розуміла, що її 

життя висить на волосині. Тому вона, як і мільйони людей в той час, з тривогою 

прислухалась до кожного стуку в двері. У ті роки писати було немислимо. Тому 

вона не записувала своїх віршів, щоб не створювати проти себе доказів, і вже тим 

більше не друкувалася. Але, незважаючи ні на що, саме в ті роки у Анни Ахматової 

був найбільший творчий підйом [4, с. 25–26]. До кінця 30-х років, особливо в 40-і 

роки XX століття її починають цікавити біблійна образність і асоціації з 

євангельськими сюжетами. Упродовж цих років вона працює над віршами і складає 

поему «Реквієм», де образи Матері і страчуваного Сина співвіднесені з 

євангельською символікою. Біблійний масштаб змушує міряти події найбільшою 

мірою [3, с. 23]. Тому мова в поемі йде не тільки про долю однієї героїні, а й про 

долю всього народу, про мільйони безвинних жертв, про відступництво від 

основних загальнолюдських моральних норм. Це нещастя спіткало не одну Анну 

Ахматову, воно торкнулося безлічі людей і їх сімей [1, с. 19–20]. Тому народна 

трагедія того часу, що увібрала в себе мільйони доль, була так величезна, що лише 

біблійний масштаб міг в якійсь мірі передати її глибину і сенс.»Реквієм» Анни 

Ахматової – справді народний твір, не тільки в тому сенсі, що він відбив і висловив 

велику народну трагедію (не тільки цього століття, а й минулих років теж), але і по 

своїй поетичній формі, близький до народної мови [2, с. 9].»Витканий» з простих, 

«підслуханих», як пише поетеса, слів, він з великою поетичною та цивільного 

силою висловив свій час і страждає душу народу. І навіть та обставина, що ні 

«Реквієм», ні інші твори Анни Ахматової 30-х років ХХ ст. не були відомі читачеві, 

аніскільки не зменшує їх значення в історії радянської поезії того часу, так як вони 
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свідчать про те, що в ці важкі роки література, задавлена бідою і приречена 

на мовчання, продовжувала існувати-наперекір терору і загибелі [3, с. 35–40]. Тому 

тут можна висловити думку, що вже відомий всім реквієм в біблійних описах і 

події, які накрались на долю поетеси  стали поштовхом до написання такого твору.  

Балет «Реквієм» – це одночасно і найостанніша з робіт Бориса Ейфмана, і 

найперша, створена після розпаду СРСР. Ще в 1991 році хореограф вперше 

поставив на музику Вольфганга-Амадея Моцарта «Реквієм» одноактний балет. 

Через десятиліття художник знову повернувся до роботи над своїм проектом і 

перетворив його в повноцінне дійство, приурочивши до 70-річчя зняття блокади з 

Ленінграда. Постановка, побачена глядачами Великого театру, складається з двох 

частин [6, с. 36]. Перший акт відображає і переосмислює поему «Реквієм» Анни 

Ахматової під музику Дмитра Шостаковича «Пам’яті жертв фашизму і війни». Тут 

за допомогою танцю Борис Ейфман показує весь трагізм, пережитий поетесою, її 

відчай і надію на повернення сина. Перший акт тривав трохи більше півгодини, але 

цього часу виявилося достатньо, щоб весь глядацький зал повністю занурився в 

«розказану» історію. Другий акт балету – це трохи перероблений перший варіант 

«Реквієму» 1991 року. Емоційна хореографія під музику Вольфганга-Амадея 

Моцарта знову змусила глядачів співпереживати дії на сцені. Багато думок і 

висловів було сказано і написано з приводу декорацій, яких не було зовсім. Все, що 

бачили на сцені, – це лаконічні костюми, гра кольорів і нескінченний танець акторів 

[5, с. 47].  

«Реквієм» Ре мінор (лат. Requiem – заупокійна меса) – останнє, незавершене 

твір композитора Вольфганга-Амадея Моцарта, над яким він працював аж до самої 

смерті, – траурна заупокійна меса, написана на канонічному латинському тексті. 

Твір завершили учні Вольфганга-Амадея Моцарта, головним чином Франц Ксавер 

Зюсмайер. Тим не менше, «Реквієм» є одним з найбільш відомих творів 

композитора і розглядається як одне з найважливіших його творінь [7, с. 15]. У 

липні 1791 року він отримав дивне замовлення: до нього в будинок прийшов 

невідомий посланник в сірому, і на умовах секретності зробив замовлення на 

заупокійну месу – «Реквієм». Вольфганг-Амадей Моцарт погодився на роботу, і 

отримав аванс, за різними відомостями, 50 або 100 дукатів. Скільки ж композитор 

мав отримати по закінченні роботи – невідомо. Як з’ясувалося пізніше, «Реквієм» 
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був замовлений графом Францем фон Вальзегг для виконання в пам’ять про свою 

дружину, Ганні фон Фламберг, яка померла в лютому 1791 року. З’ясувалося також 

ім’я посередника, безпосередньо який зробив замовлення Моцарту: ним був 

керуючий графа Лойтгеб. Граф фон Вальзегг був любителем музики, і сам грав на 

флейті і на віолончелі. Граф часто виконував у себе вдома різні твори і театральні 

вистави різних авторів, проте йому хотілося, щоб його теж вважали композитором, і 

тому він неодноразово видавав замовлені у різних композиторів твори за власні: 

граф переписував власною рукою партитури, отримані від автора, і вже потім 

віддавав їх розписувати на партії. При першому виконанні «Реквієму» Вальзегг 14 

грудня 1793 року на партитурі було зазначено: «Реквієм твори графа фон Вальзегг». 

Почавши роботу над «Реквіємом», Вольфганг-Амадей Моцарт надалі неодноразово 

її переривав заради інших творів: у серпні, тобто тоді, коли він не встиг серйозно 

просунутися в роботі над «Реквіємом», він отримав термінове замовлення на оперу 

«Милосердя Тита», представлення якої приурочувалося до коронації Леопольда II 

як короля Богемії. Після повернення з Праги Моцарту довелося працювати над 

«Чарівною флейтою». Після прем’єри «Чарівної флейти» 30 вересня 1791 року, 

Вольфганг-Амадей Моцарт ґрунтовно зайнявся роботою над «Реквіємом». Його 

завзяття було настільки сильно, що він збирався навіть до того, поки не закінчить 

«Реквієм», не брати учнів. За твердженням Констанци, в цей час Моцарт часто 

скаржився на здоров’я, і вона навіть змушена була забрати у нього партитуру 

«Реквієму», так як робота над ним згубно впливає на його здоров’я. Констанція 

розповідала, що під час однієї з прогулянок у Пратері Вольфганг-Амадей Моцарт зі 

сльозами на очах сказав, що пише «Реквієм» для себе. Крім того, він говорив: «Я 

надто добре відчуваю, що довго не протягну», 20 листопада він остаточно зліг у 

ліжко. За свідченням оточуючих, композитор продовжував роботу над «Реквіємом» 

лежачи, аж до своєї смерті 5 грудня. Відома історія про те, нібито днем напередодні 

смерті, 4 грудня, лежачий Моцарт, а так само його друзі Шак, Хофер і Герлах 

проспівали «Реквієм», при цьому, коли вони дійшли до перших тактів «Lacrimosa», 

Вольфганг-Амадей Моцарт нібито заплакав і сказав, що закінчить цю частину. Цей 

факт прийшов з так званого «повідомлення Шака» і закріпився в багатьох 

біографіях композитора. Багато музикознавців сходяться на думці, що це 

повідомлення не відповідає дійсності, адже саме по собі таке виконання за участю 
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вмираючого композитора могло пройти тільки при поліпшенні його стану, однак, 

відповідно до спогадів своячку Моцарта Софі Хайбль, цього дня він був уже при 

смерті. Тим не менш, цей сюжет став популярний серед художників – майже на всіх 

картинах, що відображають останні години життя Вольфганга-Амадея Моцарта, 

зображується виконання «Реквієму». Через часті перерв у роботі, композитор встиг 

написати цілком тільки перший розділ Introitus – «Requiem Еternam». У властивій 

йому манері, він повністю виписав всі вокальні партії і бас, а так само в особливо 

важливих місцях намітив оркестровку в фузі «Kyrie» і в шести частинах Секвенції 

«Dies irе», за винятком «Lacrimosa», автограф якої обривається після 8 такту, аж до 

«Hostias». Зберігся також начерк подвійний фуги Amen, яка повинна була слідувати 

за «Lacrimosa». У ній присутні тільки хорові голоси [8, с. 21–23].  

Побоюючись, що замовник твори не тільки не заплатить гонорар, але і 

зажадає назад завдаток за так і не закінчений твір, після смерті чоловіка Констанція 

звернулася до Йозефу Ейблеру з проханням завершити твір. Ейблер виписав 

інструментовку в «Confutatis», продовжив на два такту «Lacrimosa» і відмовився від 

роботи. Після цього Констанція, ймовірно, зверталася до інших віденським 

композиторам з аналогічним проханням, але всі вони відмовляли їй, і в підсумку 

рукопис потрапив до учня Вольфганга-Амадея Моцарта, Франц Ксавера Зюсмайєра. 

Франц Ксавер Зюсмайер був присвячений композитором в хід роботи, так що він 

мав повне уявлення про наміри Вольфганга-Амадея Моцарта. Останній, як сам 

потім стверджував, закінчив незавершену «Lacrimosa» і повністю написав 

«Sanctus», «Benedictus» і «Agnus Dei», а в завершенні вирішив повторити фугу 

«Kyrie» на інший текст. Однак за повідомленням Констанци, після смерті чоловіка 

вона передала Францу Ксаверу Зюсмайеру деякі листки з пюпітра, на яких імовірно 

були начерки відсутніх частин. Це, а також явні зв’язки між «Sanctus», «Benedictus» 

і «Agnus Dei» і достовірно моцартівська частинами, дозволяє стверджувати, що 

учень  при написанні своєї версії мав неповні партитури цих розділів. На жаль, ці 

начерки були втрачені. Про їх зміст можна лише здогадуватися, виходячи з аналізу 

роботи Франца Ксавера Зюсмайера. Довгий час вважалося, що в оригінальній 

партитурі все було записано Моцартом. Ця інформація виходила від Констанци, в 

інтересах якої було, щоб Реквієм вважався справжнім повністю. Проте вже в 1838 
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році був знайдений справжній автограф «Реквієму», і в 1839 році участь учня в 

завершенні «Реквієму» було визнано Констанцією публічно. [9, с. 15–24].  

На закінчення можна сказати, що жанр реквієму пройшов через різні етапи 

еволюції художньої свідомості, різні стилістичні епохи і течії. При цьому основні 

якості первинної моделі зберігалися композиторами в умовах тієї чи іншої системи 

музичної мови. Так само, як і основне значення жанру реквієму залишились. І у 

свідомості не тільки творчих, але і інших людей реквієм викликає сумний образ і 

асоціації пов’язані з журбою. Тому багато творчих особистостей свій сум і тривогу 

висловлювали в своє мистецтво і звичайно вже встановлений реквієм допомагав їм 

у вираженні своїх думок, бажань та потреб.   
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