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РЕГІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-ОСВІТНІХ ОСЕРЕДКІВ
Мета роботи полягає у визначенні викликів, що стоять перед фахівцями регіонального дизайну і освіти та
окресленні актуальних напрямків у підготовці фахівців, зокрема з промислового дизайну, здатних інтегрувати
сучасні зарубіжні надбання з національними художньо-культурними традиціями. Методологія дослідження
полягає у застосуванні компаративного та історико-порівняльного методів. Зазначений методологічний підхід
дозволяє розкрити та піддати аналізу певні етапи становлення вітчизняного дизайн-простору, що, у перспективі,
сприятиме формуванню сучасної моделі національно орієнтованої креативної економіки. Наукова новизна. На
прикладі однієї спеціалізації «Промисловий дизайн» кафедри дизайну Черкаського державного технологічного
університету показано, як відбувається інтеграція сучасних зарубіжних надбань з національними художньокультурними традиціями на регіональному рівні. Висновки. Осмислення викликів, що постають перед
вітчизняним дизайном, як особливою галуззю освіти, якій відводиться знакова роль, пов’язана із тим, що окрім
іншого, на неї покладається відповідальна місія збереження національної спадщини, духовності народу,
формування естетичної культури особистості та національної самосвідомості, у даних соціально-економічних
реаліях набувають нового наповнення. Зокрема, оскільки існує стійка тенденція у тому, що комп’ютерні
зображення виробів і об’єктів стають інформативно переконливішими і більш якісними та сприяють швидкому
знаходженню спільної мови між виконавцем та замовником, то при оволодінні студентами-дизайнерами
сучасними технологіями необхідно забезпечити високопрофесійний консультативний супровід із питань
розвитку технологій, матеріалознавства, сучасних прийомів формоутворення і трендів, наприклад, у
промисловому дизайні. Звернення в художньо-проєктній практиці до концепції сталого розвитку, принципу
дизайн-інновації, соціально значущих проблем сьогодення виховує у фахового дизайнера відповідальне
ставлення до поширення та наслідків використання свого творчого продукту.
Ключові слова: регіональні дизайн-освітні осередки, дизайн, промисловий дизайн, проєктування.
Yakovets Inna, Doctor of Study of Art, Associate Professor of Design, Head of the Department of Design,
Cherkasy State Technological University; Luhovskyi Oleksandr, Candidate of Study of Art, associate professor of the
department of Design, Cherkasy State Technological University
Regional originality of development of design-educational centers
The purpose of the article is to identify the challenges, that are facing specialists in regional design and education
and to outline the actual trends in the training of specialists, including industrial design, which able to integrate modern
foreign heritage with national artistic and cultural traditions. Methodology. The research methodology is to apply
comparative and historical-comparative methods. This methodological approach allows to reveal and to expose analyzing
certain stages of formation of the domestic design space, which, in the long run, will contribute to the formation of a
modern model of the nationally oriented creative economy. Scientific novelty. The example of one specialization
"Industrial Design" of the Department of Design of Cherkasy State Technological University shows how the integration
of modern foreign heritage with national artistic and cultural traditions at the regional level. Conclusions. Understanding
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the challenges that are facing domestic design as a special field of education plays a significant role due to the fact that,
among other things, on her relies on a responsible mission to preserve national heritage, the spirituality of the people, the
formation of aesthetic culture of personality and national identity, in these socio-economic realities acquire new content.
In particular, as there is a rack tendency that the computer images of products and objects become informatively
convincing and high quality and contribute to the rapid finding of a common language between the executant and the
customer, when students-designers master modern technologies it is necessary to provide highly professional consulting
issues of technology development, materials science, modern methods of shaping and trends, for example, in industrial
design. The appeal in art and project practice to the concept of sustainable development, the principle of design innovation,
socially significant problems of today brings up a professional designer's responsible attitude to the dissemination and
consequences of using his creative product.
Key words: Regional design-educational centers, design, industrial design, designing.

Актуальність теми дослідження. На
сучасному етапі розбудови України виникає
гостра потреба
вдосконалення процесу
адаптації студентів-дизайнерів до змін, що
відбуваються
в
соціально-економічному
розвитку країни. Такі зміни диктуються
багатьма чинниками і один із них – прагнення
керівництва держави створити сприятливі
умови для розвитку через стимулювання
сектору креативної економіки, де дизайну
відводиться
ключова
роль.
Підготовка
кваліфікованих фахівців для цього сегменту
економіки покладається на заклади, що входять
до системи художньої освіти. У незалежній
Україні кількість дизайн-освітніх осередків
випереджає показники провідних країн світу,
але сучасні реалії вимагають іншого – якості
підготовки фахівців. Тому дослідження досвіду
підготовки фахівців і організації навчального
процесу в окремо узятому регіоні України може
принести користь для усієї дизайн-спільноти.
Аналіз досліджень і публікацій. Для
проведення
дослідження
проаналізовано
публікації значного кола науковців, що в тій чи
іншій мірі зверталися до заявленої теми даної
статті. Зокрема, розгорнутий аналіз проблеми
трансформацій найзагальніших властивостей
української
дизайн-освіти
протягом
чвертьвікового періоду незалежної держави
свого часу зробив В. Даниленко [6]. Вимоги до
рівня
професійно-особистісних
якостей
майбутніх фахівців в галузі дизайну розглянуто
у статті О. Гончар та О. Соболєва [5]. Із своїми
уявленнями про комплексний розгляд дизайну
на сучасному етапі у контексті теоретикометодологічних концепцій з екологічною
складовою ознайомила наукову спільноту
Н. Вергунова
[4].
О. Бойчук
визначав
відповідності дизайну вимогам сьогодення
[2; 3]. Разом із тим, у публікаціях питання
своєрідності
розвитку
дизайн-освітніх
осередків в сучасних умовах не розглядалася,
тому узагальнені висновки про стан
вітчизняного дизайну перших десятиліть ХХІ
ст. певною мірою деформує уявлення про

потенційні шляхи його становлення і
подальшого розвитку.
Мета дослідження полягає у визначенні
викликів, що стоять перед фахівцями
регіонального дизайну і освіти та окресленні
актуальних напрямків у підготовці фахівців,
зокрема з промислового дизайну, здатних
інтегрувати сучасні зарубіжні надбання з
національними
художньо-культурними
традиціями.
Виклад основного матеріалу. Зростання
соціального статусу творчих професій у
сучасній Україні відбувається на тлі
демократичних
змін,
що
покликані
кардинально реформувати підвалини розвитку
держави. Кількість факторів, що спричиняють
суттєвий вплив на ці процеси збільшується чи
не щодня і, відповідно, в тій чи іншій мірі ці
зміни транслюються і на сферу дизайнерських
послуг і дизайн-освіти. І тут важливим буде
вивчення
світового
досвіду
державної
підтримки цієї галузі діяльності. У західних
країнах дизайн входить до креативних секторів
економіки, тому там передбачаються моделі
роботи і підтримки цієї прибуткової індустрії.
Так, у Великій Британії це покладено на «Раду
дизайну Великої Британії» – незалежну
організацію, що була заснована ще у 1944 р.
Для вітчизняного досвіду це цікаве тим, що
такий крок був зроблений урядом Великої
Британії
для
сприяння
економічному
відновленню країни через підвищення ролі
дизайну
у
продуктах
британської
промисловості. Як результат такої політики, за
даними експертів PPV Knowledge Networks [7],
у 2017 р. сектор креативної економіки Британії
складав 14,2 % від валової доданої вартості в
економіці в цілому. Крім того відмічається, що
між 2010 та 2016 рр. креативні індустрії у
Великій Британії виросли майже вдвічі більше,
ніж економіка загалом. Констатується, що
дієвість такої політики настільки ефективна, що
у 2018 р. кожне одинадцяте робоче місце в
країні припадало саме на креативні індустрії.
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Згідно даних, тоді ж в цих індустріях загалом
працювало 2,5 млн. фахівців.
Свої моделі роботи і підтримки
креативного сектору та дизайну зокрема має
кожна європейська країна. Україну, вочевидь,
ще тільки чекає робота над створенням власної
моделі креативної економіки, адаптованої до
сучасних вітчизняних реалій.
Підґрунтя для формування такої моделі,
згідно даних отриманих у результаті реалізації
проєкту «Моніторинг розвитку дизайну в
Україні» (2019 р.) в рамках програми
Українського культурного фонду «Український
культурний монітор» [8], уже закладено,
оскільки спостерігається стрімкий розвиток
українського дизайну протягом майже десяти
років. Відбувається це, на думку авторів
дослідження, завдяки позитивній динаміці
економічного розвитку держави. А ще у
найбільших містах формуються сталі дизайнспільноти, відбуваються профільні заходи,
започатковуються нішеві видання. Але головне
– формується запит бізнесу на професійні
дизайнерські послуги. Разом із тим оцінити
внесок дизайну в економіку України складно,
оскільки не розроблено методології оцінки його
внеску у вартість кінцевих продуктів. Зокрема
самі як надавачі, так і споживачі означених
послуг ще не готові ділитися необхідною
інформацією для підготовки відповідної
статистики, бо чітко артикульованих вимог теж
не сформульовано. Тому що це може бути як
робота дизайнерів у власне індустріях дизайну,
так і представників інших професій в індустрії
дизайну та дизайнерів в інших сферах
економіки тощо. Можна констатувати, що
процес становлення культури підприємництва
та підтримки малого бізнесу у сфері креативної
економіки в Україні наразі розглядається як
перспективний.
У розвинених країнах вищі навчальні
заклади мають прерогативи у визначенні
освітніх напрямків для креативної економіки.
Завдяки
цьому
економіка
отримує
кваліфікованих фахівців, нових підприємців,
що розуміють цінність дизайну для бізнесу та
генерації конкурентного продукту, що вирішує
проблеми споживачів.
Як відмічав свого часу В. Даниленко,
кількість вищих навчальних закладів в Україні,
що мають програми з дизайну, не лише
співставна з тією, що є у розвинених
дизайнерських країнах Європи, а подекуди й
перевищує європейський показник. При цьому,
що позитивно, українські заклади рівномірно
розташовані на території країни [6].

За даними із цього ж джерела, кількість
освітніх дизайн-осередків в Україні із освітніми
рівнями бакалавр та магістр (станом на 2017 р.)
складала 48 осередків. Найбільше – 13 у
Київській області. У наших реаліях можна
говорити, що це закономірно, тому що всяка
активна діяльність тяжіє до центрів, де
ймовірність реалізації свого потенціалу має
більше шансів. Для охочих отримати дизайносвіту, це ще й підсвідомі сподівання на
ймовірність високої якості навчання у
великому
науково-культурному
і
промисловому центрі.
У Черкаському регіоні функціонує три
освітні дизайн-осередки. Одним із таких
осередків у 2002 році стала кафедра дизайну у
Черкаському державному технологічному
університеті, де готують фахівців за
професійним
спрямуванням:
«Графічний
дизайн», «Дизайн середовища», «Дизайн
одягу», «Промисловий дизайн». Тут необхідно
зазначити, що такий вибір не став випадковим,
оскільки протягом багатьох років саме така
структура дизайнерських спеціалізацій була
характерною для провідних профільних
дизайн-осередків: Харківської, Київської і
Львівської академій.
Наслідуючи тенденції, що виникли ще на
початку 1990-х років, досить упевнено у
сучасних умовах почуваються графічний
дизайн та дизайн середовища (інтер’єру). Це
зумовлено об’єктивними причинами, що
віддзеркалюють
сучасну
ситуацією
в
економіці:
про
серійне
виробництво
промислової продукції говорити доводиться
досить
обережно.
Тому,
наприклад,
промисловий дизайн за обсягом розробок у
практичній сфері поступається згаданим вище
напрямам дизайнування.
У таких умовах колектив спеціалізації
«Промисловий дизайн» на кафедрі дизайну
поставив за мету визначити свою «нішу» і
цілеспрямовано,
крок
за
кроком,
її
розбудовувати, інтегруючи сучасні зарубіжні
надбання
з
національними
художньокультурними
традиціями,
постійно
підвищувати свій професійний рівень та
залучати
до
професійного
діалогу
практикуючих дизайнерів, зокрема із числа
випускників попередніх років. Остання позиція
із сказаного вище була втілена у проведенні
анкетування
випускників
спеціалізації
«Промисловий дизайн», що або вважають
дизайн основним видом своєї професійної
діяльності, або мали певний практичний досвід
у цій сфері. Загалом, отримані при анкетуванні
результати дають певний привід для оптимізму,
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бо озвучені респондентами оцінки, наприклад,
рівня освітніх послуг, що надають студентам на
спеціалізації «Промисловий дизайн», досить
високі. За великим рахунком, на думку наших
колег, отриманих знань і навиків достатньо для
початку самостійної професійної діяльності.
Звучали побажання щодо необхідності
спілкування студентів із практикуючими
професіоналами, що могли б на власному
прикладі мотивувати студентів і простими
словами відповісти на ще не цілком професійно
сформульовані питання.
Окремі відповіді дизайнерів підтвердили
певні міркування авторів публікації щодо
законотворчих ініціатив у сфері вищої освіти.
Так, згідно закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти» від 14.01.2020 р. пропонується
узаконити дуальну освіту (навчальний заклад
готує фахівця разом з бізнесом і до 70% часу
студенти навчаються на підприємстві). Дуальна
освіта – це фактично робочий час, включений в
навчальний. За нього студент отримує
зарплатню і здобуває практичні навички [1].
Для студента-дизайнера це проявлятиметься у
можливості закріплювати знання конкретних
дизайнерських робочих інструментів і набувати
практичний досвід. Стосовно цього опитаними
озвучувалися думки, наприклад, що в такому
разі обране підприємство має сповідувати
відповідну філософію і вирізнятися високою
корпоративною
культурою. Для сфери
промислового дизайну це відразу ж досить
проблематична постановка питання. Тому
допис іншого респондента, практикуючого
дизайнера Д. Черняєва, у даному разі звучить
обнадійливіше:
«…не
рекомендую,
бо
університет дає необхідну базу: смак, окомір,
знання
композиції,
шрифти,
основи
формоутворення тощо. А робота – це далеко не
завжди творчий процес. Краще у ЗВО імітувати
роботу підприємства, можливо, навіть, у
гіпертрофованій формі. Так, гіпотетично,
з’являється потенційна можливість підготувати
фахівця для умовного Франкфурта, і після
подібної підготовки студент впорається із
черкаським рекламним агентством, а от
навпаки – навряд…».
Загалом
результати
анкетування
показують, що промисловий дизайн – це
актуально, перспективно, сучасно. Головне,
щоб студент усвідомив, що навчатися
доведеться протягом усього життя, тому що це

не залежить від того, де ти отримував освіту – у
столичному виші чи у обласному центрі одного
із регіонів України.
Роботи
студентів
спеціалізації
«Промисловий дизайн» кафедри дизайну
Черкаського
державного
технологічного
університету останніх років підтверджують, що
при професійній та грамотній організації
навчального процесу можна розробляти
проєкти високого рівня, що відповідатимуть
сучасним тенденціям проєктної практики. Так,
у бакалаврській роботі «Дизайн-проєкт меблів
для офісу із використанням процесу
апсайклінгу» студентки В. Мандри, був
запропонований варіант практичного втілення
популярної нині концепції сталого розвитку
(Sustainable development), що покликана
інтегрувати економічні, екологічні та соціальні
аспекти. Реалізація згаданої концепції сталого
розвитку у сфері дизайну визначається
терміном «Sustainable design». Свого часу
Н. Вергунова запропонувала відкоригований
переклад названого терміну – розуміти це
явище як екологічно усвідомлене проєктування,
оскільки створені у такий спосіб об’єкти
предметно-просторового середовища мають
яскраво виявлену екологічну цінність [4]. Тож
своєю роботою В. Мандра продемонструвала
здатність
професійно
оперувати
дизайнерськими підходами для розробки
об’єктів з екологічною цінністю та означила
шляхи
вдосконалення,
застосовуючи
найдоцільніші
проєктні
рішення.
Запропоновані проєктні рішення покликані
сприяти формуванню суспільної свідомості в
частині «культури поведінки» з побутовими
відходами та раціональним використанням
ресурсів. У проєкті пропонується повторне
застосування уже одного разу використаної для
виготовлення предмету сировини без її
переробки. Дизайнерський пошук спрямований
на віднайдення можливості повторного
використання самого об’єкту предметнопросторового середовища. Тому для дизайнерів
такий вид проєктування дає можливість не
лише творчо переосмислити чиюсь ідею, а ще і
вивчати історію предметної культури. На рис. 1
показана послідовність втілення творчої
концепції: об’єкт обраний для дизайнерського
аналізу (а); ескізний пошук проєктно-образного
рішення предмета із новими споживчими
характеристиками (б); дизайн-пропозиція, як
кінцевий варіант проєктного пошуку (в).
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Рис. 1 а-в. Фрагменти графічної частини кваліфікаційної роботи бакалавра за темою:
«Дизайн-проєкт меблів для офісу із використанням процесу апсайклінгу».
Автор: Мандра В. Керівник: доцент О. Луговський, ЧДТУ, 2020

Втілення інноваційного проєктування в
практику дизайну і сферу професійної освіти
вимагає ефективнішого застосування капіталу
набутих знань і навичок. Свого часу О. Бойчук
у дослідженні про роль чинника системності в
інноваційному дизайні озвучив тезу, що
успішно здійснену модернізацію можна
розглядати як початковий ступінь у ланцюжку
дизайн-інновацій (на прикладі дизайнерського
рішення релакс-крісла «Conform Timeout») [3].
У кваліфікаційній роботі бакалавра на тему
«Дизайн-проєкт
спорт-кару»
студент
В. Кухарчук за прототип узяв чотиримісний
спортивний електрокар Tesla Roadster.

а

Щоб запропонований дизайн-проєкт
електрокара не справляв враження ще одного
рендера
із
існуючої
моделі, студент
запропонував державній екзаменаційній комісії
розгорнутий звіт про хід проєктного пошуку. У
спрощеній формі це подано на рис. 2 а-г. Діючи
за уже класичною схемою в процесі проєктного
пошуку вирішення поставленої задачі, студент
після ескізного пошуку (рис. 2 а), виконання
цифрових тривимірних полігональних моделей
елементів кузова (рис. 2 б) із виходом на
кольоровий презентаційний варіант (рис. 2 в),
завершив роботу виготовленням масштабного
макета із використанням технології 3d-друку
(рис. 2 г).

б

в

г

Рис. 2 а-г. Фрагменти графічної частини кваліфікаційної роботи бакалавра за темою:
«Дизайн-проєкт спорт-кару».
Автор: Кухарчук В. Керівник: доцент Луговський О. ЧДТУ, 2020

Послуга по виконанню 3d-друку була
надана компанією Easy3dprin (м. Харків).
Таким чином, на наше переконання, студент
продемонстрував ефективне застосування
набутих протягом навчання знань і навичок.
Виконана віртуальна цифрова 3d модель для
графічної частини дизайн-проєкту була
успішно перевірена на достовірність при
візуалізації проєктної ідеї у роздрукованій
об’ємній фізичній моделі. Тож при оцінюванні
професійного рівня фахівця до уваги бралося
те, як поряд із вільним володінням
інструментарієм комп’ютерного моделювання
форми студент при відображенні дизайнерські
ідеї продемонстрував ще й вправність при
використанні традиційних засобів художньо-

проєктної графіки. Втім слід визнати існування
стійкої тенденції, що комп’ютерні зображення
виробів і об’єктів стають інформативно
переконливішими і більш якісними з точки зору
точності передачі як пластичних сполучень і
нюансів форми, так і демонстрації важливих
для виробника (або замовника) технічних
деталей, конструктивних вузлів, покриттів
поверхонь [2]. А виконаний за тими ж
комп’ютерними зображеннями макет із
використанням
технологій
3d-друку
демонструє, що виконавча (реміснича)
складова творчого процесу знаходиться під
перманентним натиском науково-технічного
прогресу. Тому ці тенденції також знаходять
своє відображення при формуванні навчальних
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планів підготовки фахівців на кафедрі дизайну
ЧДТУ.
Практичне впровадження комп’ютерної
розробки було також втілене на кафедрі
дизайну при виконанні тактильного посібника
для Комунального
закладу
«Черкаська
спеціальна школа Черкаської обласної ради»
(Рис. 3).

Харченко
Олексій
Сергійович,
Червонопільський Сергій Валентинович.
Наукова новизна. На прикладі однієї
спеціалізації «Промисловий дизайн» кафедри
дизайну
Черкаського
державного
технологічного університету показано, як
відбувається інтеграція сучасних зарубіжних
надбань
з
національними
художньокультурними традиціями на регіональному
рівні.
Проведене дослідження щодо визначення
своєрідності регіональних
дизайн-освітніх
осередків дозволяє зробити наступні висновки.
Висновки.
1. Незважаючи на те, що регіональний
дизайн України початку XXI століття має, в
основному, лабораторно-виставкові прояви, це
не заважає активним учасникам цього роду
мистецької діяльності демонструвати здатність
генерувати ідеї, що відповідають сучасним
тенденціям проєктної культури.
2. Існує стійка тенденція у тому, що
комп’ютерні зображення виробів і об’єктів
стають інформативно переконливішими і більш
якісними та сприяють швидкому знаходженню
спільної мови між виконавцем та замовником.
Тому при оволодінні студентами-дизайнерами
сучасними
технологіями
повинен
здійснюватися
високопрофесійний
консультативний супровід із питань розвитку
технологій,
матеріалознавства,
сучасних
прийомів
формоутворення
і
трендів,
наприклад, у промисловому дизайні.
3. Оскільки дизайну, як особливій галузі
освіти, відводиться знакова роль, що пов’язана
окрім
іншого
також
із
збереженням
національної спадщини, духовності народу,
формуванням естетичної культури особистості
та національної самосвідомості, то необхідно
продовжувати роботу над осмисленням ролі
регіональних дизайн-освітніх осередків у
цьому процесі.
4. Звернення у художньо-проєктній
практиці до концепції сталого розвитку,
принципу
дизайн-інновації,
соціально
значущих проблем сьогодення виховує у
фахового дизайнера відповідальне ставлення до
поширення та наслідків використання свого
творчого продукту.

Рис. 3. Тактильний посібник для дітей з
порушеннями зору та незрячих.
ЧДТУ, 2019

Деталі мосту, зображеного на рис. 3, були
виготовлені на спеціальному обладнанні за
цифровою моделлю, виконаною викладачем
кафедри дизайну Р. Савісько. Сам макет
виконаний студентами кафедри дизайну у 2019
році в рамках реалізації соціального проєкту,
націленого на поліпшення ефективності
навчання та реабілітації і соціалізації учнів з
порушеннями зору та незрячих. Залучення
студентів до виконання завдань подібного
спрямування формує ціннісні орієнтири у
студентів-дизайнерів, сприяє усвідомленню
майбутніми фахівцями у галузі дизайну
високого
рівня
професійно-особистісної
відповідальності за свій творчий продукт [5].
Окрім цього, під час втілення таких проєктів
вибудовується взаємодія учасників навчальновиховного процесу у системі вищої мистецької
школи, і, в певній мірі, вивчаються процеси
інтеграції та диференціації мистецької освіти в
умовах ринку (через взаємодію замовниквиконавець).
Також
виконавці
цього
тактильного посібника отримали Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір за
№922293 від 20.09.2019 р. В офіційному
охоронному документі, що засвідчує авторство
і право власності на твір вказано колектив
співавторів у складі: доктор мистецтвознавства,
доцент, професор кафедри дизайну Яковець
Інна
Олександрівна;
кандидат
мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну
Луговський Олександр Федорович; старший
викладач кафедри дизайну Чугай Наталія
Миколаївна та студенти: Прудиус Євгеній
Вікторович, Борисова Маргарита Віталіївна,
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ЦИТУВАННЯ ТВОРІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ПРИЙОМІВ
МИСТЕЦЬКОГО НАПРЯМКУ ПОП-АРТ В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Метою роботи є розгляд питань цитування мистецького напрямку поп-арт та використання художніх
прийомів його представників в дизайні одягу кінця ХХ – початку ХХІ століть. Візуальний матеріал, що охоплює
історію моди кінця ХХ – початку ХХІ ст., взятий з друкованих видань та мережі Інтернет. Методологія.
Використані методи літературного, соціокультурного, мистецтвознавчого, естетичного та структурнокомпозиційного аналізів. Наукова новизна роботи полягає в визначені основних етапів та специфіки, щодо
цитування поп-арту в дизайні одягу кінця ХХ – початку ХХІ ст.. Розглянуті марки та дизайнери, які зверталися
до мотивів даного мистецького напряму з 1960 до 2010 рр. Висновки. Визначено, що іконографія поп-арту в
дизайні одягу охоплює наступне: портрети знаменитостей; репродукції відомих картин, афіш плакатів та
постерів; обкладинки та сторінки газет та журналів, коміксів; зображення букв, слів, слоганів та фірмових знаків;
різні види упаковок; побутову техніку; сантехніку; електроприлади; засоби транспорту; продукти харчування;
табачні вироби та алкогольні напої. Виявлено що прийоми, характерні для представників напрямку поп-арт, такі
як поєднання ілюзорного й реального, гіперболізація предметів чи їх окремих властивостей, тиражування
зображень, міксування яскравих контрастних кольорів та різноконтекстних зображень, введення цитат та
використання колажів з фотографій були повністю адаптовані в дизайн одягу ще у ХХ ст. З вісімдесятих років
ХХ ст. Поширюється характерний для поп-арту пародійний підхід до творчості. У ХХІ ст. дизайнери
зосередилася на «поєднанні непоєднуваного». Для готового одягу найбільшого поширення набули поп-артівські
ідеї прикрашення речей простого крою різними слоганами та мотивами буденного й загальнодоступного, а також
імітації матеріалів.
Ключові слова: дизайн одягу, формотворення костюма, історія моди, поп-арт, мода, тренди.
Kyselova Kateryna, Ph.D. of Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and
Arts
Quotation of works and using artistic techniques of representatives of the artistic direction of pop art in
clothing design of the late XX - early XXI century
The purpose of the article is to develop the issues of quoting the art direction of pop art and the use of artistic
techniques of its representatives in the design of clothing of the late XX - early XXI centuries. Visual material covering
the history of fashion of the end of the XX - beginning of the XXI century taken from printed publications and the Internet.
Methodology. Methods of literary, socio-cultural, art history, aesthetic, and structural-compositional analyzes were used.
The scientific novelty of the work lies in identifying the main stages and specifics of quoting pop art in clothing design
of the late XX - early XXI century. Brands and designers who turned to the motives of this art direction from 1960 to
2010 were considered. Conclusions. It is determined that the iconography of pop art in clothing design includes the
following: portraits of celebrities; reproductions of famous paintings, banners and posters; covers and pages of
newspapers and magazines, comics; images of letters, words, slogans and logos; different types of packaging; home
appliances; plumbing; electrical appliances; means of transport; food; tobacco products and alcoholic beverages. It was
found that the techniques typical of pop art, such as a combination of illusory and real, hyperbolization of objects or their
individual properties, duplication of images, mixing bright contrasting colors and multi-context images, introducing
quotes, and using collages of photographs were fully adapted to clothing design in the twentieth century. Since the eighties
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of the twentieth century. The parody approach to creativity characteristic of pop art is spreading. In the XXI century.
designers focused on "combining the incompatible." Pop-art ideas for decorating things with a simple cut with various
slogans and of everyday and commonly available motifs, as well as imitation materials, have become the most widespread
for ready-made clothes.
Key words: clothing design, costume design, history of fashion, pop-art, fashion, trends.

Актуальність теми дослідження. Мода
сьогодення – це своєрідне відображення
соціокультурної, політичної, екологічної та
економічної ситуації людства. Все що
відбувається накладає відбиток на зовнішній
вигляд людей, їх домівки та спосіб життя. Щоб
зрозуміти
світові
тренди,
потрібно
проаналізувати загальні настрої людства, їх
витоки та наслідки.
Шалений темп розвитку промисловості,
неймовірні обсяги інформації, принципові
зміни різних сфер суспільного устрою,
культури,
звичайного
засобу
життя,
невизначеність майбутнього спонукає людей
жити в суцільному стресі. В таких умовах
людина підсвідомо шукає «місце спокою».
Багато соціологів та психологів саме так
пояснюють розквіт захопленості віртуальною
реальністю, комп’ютерними іграми, коміксами
з їх спрощеними виразними засобами. Все це –
приклад
схильності сучасної людини до
дитячої
наївності
з
притаманною
їй
інфантильністю й грайливістю. Й мода
намагається йти в ногу з запитами суспільства
постійно
цитуючи
найяскравіші
та
найіронічніші теми в історії мистецтва, однією
з яких є поп-арт.
Незважаючи на постійну актуальність
даної теми в дизайні одягу, вона досліджена та
описана надзвичайно мало.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Найвідомішими працями, що розкривають
філософію «суспільства споживання» та
причини виникнення поп-арту є праці Ж.
Бодрійяра
[1].
Теоретичне
осмислення
культурно-естетичних засад американського
мистецтва проведено в ряді робіт з загальної
теорії мистецтва. Якісну історію розвитку попарту в ХХ ст. представлено в роботі Р. Леслі [7]
та С. Хантера [14]. Останнім часом тематика
поп-культури широко представлена в науковопопулярній та популярній літературі [2; 3; 5; 10;
12; 16]. Також, розгляду відображення
мистецького напрямку поп-арт у моді
присвячені окремі статті [9], невеличкі розділи
історії мистецтв [11, 13], сторінки трендових
оглядів в періодичних виданнях таких, як
Vogue, Harper Bazar, l’Officiel, POPfashion та
блогах [8]. Фрагментарно поп-арт розглядався в
статті автора [4], присвяченій моді 1960-х років.

У науковій літературі це питання залишається
недостатньо розглянутим, незважаючи на
широку популярність цитування мистецьких
творів цього напрямку з початку його
виникнення й до наших часів.
Мета статті – дослідити специфіку
цитування творів мистецького напрямку попарт в дизайні одягу кінця ХХ – початку ХХІ
століття. На основі візуального та вербального
матеріалів вичленити та систематизувати
художні прийоми представників поп-арту, за
рахунок яких він проявляється в дизайні одягу.
Виклад основного матеріалу. Історія попарту почалась у «революційні» 60-ті роки ХХ
століття. Діти, що народилися в період так
званого «бебі-буму», стали підлітками, а епоха
масового виробництва і масового споживання
досягла апогею. За рахунок різкого збільшення
кількості пропозицій, якість та довговічність
товарів втрачали позиції в бік новизни та
оригінальності. Цьому сприяла реклама, яка
ставала дедалі потужнішою, формуючи
свідомість суспільства. Породженням цієї
унікальної соціокультурної
ситуації
та
«економіки достатку», економіки зовсім нового
типу, яка не мала аналогів в історії, гаслом якої
згідно Д. Расселу було: «Я споживаю, отже, я
існую» й став поп-арт. [16, 31].
Різке зростання молодого населення
(покоління «бебі-бумерів»), популяризація
студентства
та
поява
молодих
високооплачуваних спеціалістів привів до того,
що молодь вперше зайняла домінуюче місце в
«піраміді споживачів». Одяг став не тільки
відображенням статусу, заможності, а й
протесту, запереченням моральних норм й
досвіду попередніх поколінь, бажанням нового
стилю життя, безпечності та прагнення
насолоди. Це було початком самовираження,
початком свободи вибору. Стали споживатися
не товари, а знаки [6, 75]. І хоча поп-культура
сама по собі суперечить принципам
індивідуальності, це було щось настільки
особливе та принципово нове, інакше ніж те,
що було до того, що поп-артом серьйозно
захопилося нове покоління.
Першою «ластівкою» поп-арту на
подіумі стала колекція Ів Сен-Лорана 19661967 рр. (рис.1), на сукнях були зображені
жіночі профілі, абриси тіл, губи та серця [11].
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Натхненний творчістю Енді Уорхола, він
зрозумів виразність нового напрямку, та його
співзвучність новим настроям молоді. Ідея
зробити колаж з поп-робіт Енді Уорхола або
перенести абстрактний живопис на тканину і
пошити з неї сукні зараз здається досить
звичайною, хоча на той момент даний
дизайнерський хід став революційним. Але
делікатність кутюр’є не дала йому можливості
довести ідеї поп-арту в одязі до апогею, й через
рік це зробив сам Енді Уорхол разом з
компанією Mars of Asheville створивши
паперову сукню The Souper Dress (рис. 2), за
мотивами власних робіт обгорток супу
Campbell's (рис. 3). Компанія Mars of Asheville
також успішно випускала паперові сукні з
«жовтими сторінками» газет. Цей одноразовий
одяг став найяскравішою заявою «суспільства
споживання»: «сьогодні купив - завтра
викинув» [13, 565]. Ідея найшла продовження
в сукнях-плакатах компанії Poster Dress, на
яких здебільшого розміщувалися чорно-білі
фоторгафії гиперболізованих частин тіла,
тварин чи відомих подій.
У той же час недорогі ретейлери на
кшталт Marks & Spencer, почали відмовлятися
від дорогих паризьких кутюр’є, беручи на
ставку власних молодих стилістів, якім близька
була естетику поп-арту, що якнайкраще
сприяла
демократизації
моди.
Нажаль,
економічна криза 70-х років ХХ століття, не
дала поп-арту проявитися на повну потужніть.
Нова хвиля популяризації почалася у 80х роках, разом з новим економічним підйомом,
який проходив не в виробництві (як в 60-х
роках), а у фінансовому секторі та сфері
торгівлі та розважальних послуг. Захопленість
відомими
марками
та
логотипами,
коміксоманія, а також естетика дискотек 1980х стали новим плацдармом розвитку поп-арту в
дизайні одягу. Драматичні кольорові поєднання
та крупні форми, написи та логотипи,
зображення
коміксів
широко
використовувалися дизайнерами. Жан-Шарль
де Кастельбажак у своїй колекції весна-літо
1984 року, представив сукні у формі банки супу
Campbell (рис. 4), каністри для бензину «Shell»
та пачки сигарет «Luky strike».
Згодом
дизайнер дуже часто буде звертатися до
творчості представників напрямку поп-арт та їх
головних мотивів прикрашаючи моделі
написами, зображеннями коміксів та кінозірок,
героїв диснеївських мультфільмів та власними
портретами Уорхола.
Італійський бренд Moschino, заснований
в 1983 році, пішов ще далі, він не просто
використав роботи поп-арту, а запозичив

основну філософію цього напрямку, а саме –
іронічне ставлення до всього. Колекції
Moschino наповнені іронією і підтекстом,
моделі часто доповнюються провокаційними
написами, або апроприацією поп-арт творів.
Відкриті кольори, принти у вигляді логотипів
відомих брендів, мультиплікаційних або
коміксних персонажів, продуктів харчування та
жартівливих написів на кшталт: 100% fat free
(«знежирений на 100%») – є основними рисами
бренда.
У 1988 році Стівен Спрауз (Stephen
Sprouse), отримав дозвіл від Фонду Енді
Уорхола
на
використання
малюнків
«Камуфляж», якими повністю вкрив чоловічі
костюми.
В дев’яностих роках інтерес до
використання поп-арту в одязі змістився в бік
доповнень та аксесуарів. Виник лозунг
«залишатися
самим
собою»,
який
запропонувала компанія Calvin Klein. Яскраві
нашивки та значки, пластикова біжутерія,
великі логотипи, назви та зображення
рекламних плакатів рок-гуртів на вільних
футболках напряму асоціювалися з поп-артом.
Восени 1990 року Джанні Версаче прикрасив
сукню портретами Мерилін Монро і Джеймса
Діна, намальованими Енді Уорхолом (рис. 5).
Стівен Спрауз, після лінії камуфляжного одягу,
у 1998 році створив сукню "Andy Warhol Dress"
з автопортертом художника.

Рис. 1. Сукні з колекції Ів Сен-Лорана
осінь-зима 1966-1967 рр.1
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Рис. 2. Сукня Souper Dress
1968 р.2

Рис. 3. Банки супу
Campbell's

Рис. 4. Сукня з колекції JC
de Castelbajac 1984 р.3

Рис. 5. Сукня з
колекції Versace
1990 р.4

Рис. 6. Сукня з колекції
ISEBERG 2001 р.5

Випуск 39
портретами Шанель, в кольорах і манері
представників
поп-арту.
В
колекції
Кастельбажака зима 2001-2002 року портрети
з’явилися на сукнях, а у весняній колекції
комікси заполонили все від боді до туфель. В
тому ж році молодіжний бренд ICEBERG
використав у принтах суконь мотиви робіт Роя
Ліхтенштейна (рис. 6).
Починаючи з 2003 року Jeremy Scott
щорічно для Adidas випускає капсульні
колекції з мотивами поп-арту: яскраві відкриті
кольори в характерному чорному контурі,
коміксні крила, прапори та іграшки широко
представлені в лімітованих серіях одягу та
аксесуарів Adidas Original.
В 2006-2007 роках Jeremy Scott звернувся
до теми fast-food, розкривши її в поп-образах.
Комплекти та сукні з зображеннями чипсів,
соусів, міндального печива та піци, банок від
содової та шоколадних батончиків заполонили
подіуми. В тому ж році для інтернет-магазину
YOOX він створив колекцію «Tabloid», всі речі
якої були прикрашені принтами у вигляді
заголовків журналів та газетних статей.
Джинсовий бренд Pepe Jeans в 2007 році
отримав ліцензію на використання робіт Енді
Уорхола [15], й з того часу щорічно присвячує
королю поп-арту свої сезонні колекції (банка
супу Campbell's, портрети Мерилін Монро і Еді
Седжвік, банан з культової обкладинки «The
Velvet Underground», знаки долара, тощо. Ці
роботи – звернення до центральних тем
Уорхола 1960-х років: яскравих портретних
зображень, реклами продуктів споживання.
У 2008 році в круїзній колекції
американської
дизайнерки
Діани
фон
Фюрстенберг з'явилися сукні з яскравими
принтами, за мотивами творів Уорхола. У тому
ж році бренд «Bond No. 9» створив парфум
«Union Square», використавши для флакону ті ж
мотиви. В той же час народилася концепція
бренда The Rodnik Band Філіпа Кольберта, який
працює
тільки
в
напрямку
поп-арт,
використовуючи яскраві відкриті кольори,
гіперболізовані зображення частин тіла,
продуктів, промислових товарів. Широко
використавши прийоми апропріації він навіть
створив «сукні-банани», «сукні-банки супу»,
«сукні-пісюари», «сукні-телефони» та «сукніпральні машини» перетворивши відомий
«Фонтан» Дюшана та «Телефон–омар»
Сальвадора Далі, «Банку супу «Campbell»» та
«Банан» Енді Уорхола разом зі звичайною
пральною машиною, коробкою сірників та
яєчнею в різноманітні форми суконь. Бренди
Puma та Nike використали, введені в поп-арт
простір Роєм Лихтенштейном, точки Бендея та

Рис. 7. Сукня з колекції
HYPERLINK
"https://www.bein.ru/review/32437castelbajac/"
JC de Castelbajac 2009
р.6

Двотисячні почалися тріумфальною
ходою поп-арту. В колекції весна-осінь 20012002 року Карл Лагерфельд прикрасив жакети
й кардигани написами «а-ля комікс» та
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товсті чорні контури коміксів в колекції
кросівок.
У 2009 році Кастельбажак створив
вбрання з репродукціями Уорхола в техніці
шовкографії.
Для
переносу
портретів
художника
на
сукні
він
використав
типографський прийом адаптації тангерної
сітки (рис. 7). Бренд Blumarine віддав дань попарту у характерних написах на футболках та
легінсах у квіткових принтах Енді Уорхола.
Отже, мистецький напрямок поп-арт
висунув концепцію людини, естетичні потреби
якої «цілком задовольняються дизайном
товарів, їх рекламою та різноманітними
товарними композиціями в каталогах чи
вітринах магазинів», товари заміщають
художні образи, корисність заміщає красу,
матеріальне заміщає духовне [8]. Використання
стандартних
візуальних
образів
несе
заздалегідь
передбачену
інформацію,
викликаючи у споживача певні асоціації і
емоції, найголовнішіми з яких є задоволення
від впізнання знайомого в незнайомому.
Дизайнери пропонують глядачеві гру на пошук
та впізнання в собі та оточуючих рутинного та
повсякденного,
того
з
чого
можна
поіронізувати. Моделі одягу, в цьому контексті,
виступають як постійні візуальні та смислові
подразники, які породжують емоції.
Наукова новизна роботи полягає в
визначені основних етапів та специфіки, щодо
цитування поп-арту в дизайні одягу кінця ХХ –
початку ХХІ ст.. Визначено, що до цитування
мотивів даного мистецького напряму з 1960 до
2010 рр. звертались наступні дизайнери: Ів СенЛоран, Жан-Шарль де Кастельбажак, Стівен
Спрауз, Джанні Версаче та бренди: Mars of
Asheville, Poster Dress, Moschino. В 2000-2010
роках до них приєднались Карл Лагерфльд,
Джеремі Скотт, Діана фон Фюрстенберг, Філіп
Кольберт, Adidas, ICEBERG Pepe Jeans
Blumarine.
Визначена іконографія та етапність
використання прийомів поп-арту в дизайні
одягу.
Висновки. Одяг став для вираження
філософії поп-арту ідеальною платформою,
оскільки він окрім художньої цінності завжди
мав ще й матеріальну користь, яка ставилася
цим напрямком на перше місце. До тогож, він
не
був
обмежений
простором,
міг
подорожувати світом, що сприяло сміливому
спілкуванню та безпосередній взаємодії з
публікою.
Іконографія поп-арту в дизайні одягу
1960-2010
р.р.
охоплює
портрети
знаменитостей, репродукції відомих картин,
афіш, плакатів та постерів, обкладинки та

сторінки газет та журналів, коміксів,
зображення букв, слів, слоганів та фірмових
знаків, різні види упаковок, побутову техніку,
сантехніку,
електроприлади,
засоби
транспорту, продукти харчування, табачні
вироби та алкогольні напої.
Прийоми, характерні для представників
напрямку поп-арт, такі як поєднання
ілюзорного й реального, гіперболізація
предметів чи їх окремих властивостей,
тиражування зображень, міксування яскравих
контрастних кольорів та різноконтекстних
зображень, введення цитат та використання
колажів з фотографій були повністю адаптовані
в дизайн одягу ще у ХХ ст. З вісімдесятих років
ХХ ст. поширюється характерний для поп-арту
пародійний підхід до творчості. З початку ХХІ
ст. мода зосередилася на «поєднанні
непоєднуваного».
Для
готового
одягу
найбільшого поширення набули поп-артівські
ідеї прикрашення речей простого крою різними
слоганами та мотивами буденного й
загальнодоступного,
а
також
імітації
матеріалів.
Свідома
відстороненість
сучасного
суспільства від глобальних проблем й надалі
залишить «наївний та іронічний» поп-арт
одним з провідних напрямків моди, а
дослідження тематики поп-арту в тенденціях
дизайну одягу не втратять актуальності й
будуть потребувати подальших наукових
розробок.
Примітки
1

[11, 211]
URL:
HYPERLINK
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СЕМАНТИКА ТРАДИЦІЙНОЇ ЖІНОЧОЇ ХУСТКИ
ЯК ДЖЕРЕЛО СУЧАСНИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ НОВАЦІЙ
Мета статті – виявити вплив семантично-знакової системи традиційного жіночого одягу на формування і
розвиток тенденцій сучасного дизайну на прикладі хустки. Методологія дослідження. Застосовано порівняльноісторичний та історично-типологічний методи з метою виявлення тенденції розвитку хустки як елементу
жіночого костюма; герменевтичний метод, що посприяв розумінню та трактуванню знаків та символів як
складових традиційної культури; системний метод (для розгляду системи символів жіночої хустки як
культурологічного та художнього явища); метод мистецтвознавчого аналізу (за М. Бахтіним та О. Лосєвим);
метод функціонального характеру (для виявлення основних функцій елементів семантично-знакової системи та
розкриття їх значення для вираження естетичних, сакральних та етичних мотивів) та ін. Наукова новизна.
Досліджено семантику хустки як елементу жіночого національного костюма, особливості колористичних та
композиційних рішень декораційного оздоблення жіночої хустки, проаналізовано основні орнаментальні мотиви
і форми в контексті можливостей їх використання в сучасному дизайні; виявлено та обґрунтовано вплив
семантично-знакової системи традиційної жіночої хустки на розвиток сучасного дизайну одягу; здійснено
семантизацію елементів системи символів традиційної жіночої хустки; охарактеризовано особливості
інтегрування елементів орнаменту традиційної національної хустки в дизайнерський одяг ХХІ ст.;
проаналізовано проблематику сенсу та його вираження засобами образотворчих і кольорових символів у сучасній
жіночій хустці. Висновки. Зберігаючи прадавню сакральну символіку полотна, характерну для міфологічної
свідомості, а також засвоюючи багатовіковий досвід християнського осмислення, хустка протягом багатьох
століть лишається невід’ємною частиною традиційного жіночого костюма. У дизайні жіночої хустки ХХІ ст.
активно використовується семіотика кольору, що виступає як символічний орієнтир сформованих в історії,
культурі та філософії асоціацій. Флоральні образи є естетичною цінністю предметного середовища та
реалізуються в процесі художньої творчості дизайнерів, збагачуючи естетику середовищного простору людини.
На сучасному етапі звернення вітчизняних дизайнерів одягу до етнічного стилю зумовлює доцільність
поглиблення розуміння його семантично-знакової системи. Виявлення особливостей семіотики кольору
традиційної української жіночої хустки, дослідження та аналіз її символіки надають сучасному дизайнеру
практично необмежений вимір для творчості та сприяють посиленню національної самосвідомості.
Ключові слова: жіноча хустка, семантично-знакова система, традиційний одяг, сучасний дизайн,
колористика.
Ivanenko Olena, postgraduate student, Kyiv National University of Culture and Arts
The semantics of the traditional women's headscarf as a source of modern design innovations
The purpose of the article is to reveal the influence of the semantic-symbolic system of traditional women's
clothing on the formation and development of trends in a modern design using the example of a scarf. Methodology.
Comparative-historical and historical-typological methods have been applied in order to identify the tendency in the
development of a headscarf as an element of a woman's costume; the hermeneutic method, which helped to understand
and interpret signs and symbols as components of traditional culture; systemic method (for considering the system of
symbols of a woman's headscarf as a cultural and artistic phenomenon); the method of art history analysis (according to
M. Bakhtin and A. Losev); a method of a functional nature (for identifying the main functions of the elements of a
semantically sign system and revealing their significance for expressing aesthetic, sacred and ethical motives), etc.
Scientific novelty. The semantics of the headscarf as an element of the female national costume, the peculiarities of the
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coloristic and compositional solutions of the decorative design of the female headscarf are investigated, the main
ornamental motifs and forms are analyzed in the context of their use in modern design; revealed and substantiated the
influence of the semantic-symbolic system of the traditional women's headscarf on the development of modern clothing
design; the semantisation of the elements of the system of symbols of the traditional women's headscarf has been carried
out; the features of the integration of the elements of the ornament of the traditional national headscarf into the designer
clothes of the 20th century are characterized; analyzed the problems of meaning and its expression by means of pictorial
and colored symbols in a modern woman's headscarf. Conclusions. Preserving the ancient sacred symbolism of the
canvas, characteristic of the mythological consciousness, as well as mastering the centuries-old experience of Christian
understanding, the headscarf has remained an integral part of the traditional female costume for many centuries. In the
design of the 21st-century women's scarf. semiotics of color is actively used, which acts as a symbolic guideline for
associations that have developed in history, culture, and philosophy. Floral images are the aesthetic value of the subject
environment and are realized in the process of artistic creativity of designers, enriching the aesthetics of human ecological
space. At the present stage, the appeal of domestic clothing designers to the ethnic style makes it expedient to deepen the
understanding of its semantical sign system. Revealing the peculiarities of the semiotics of the color of a traditional
Ukrainian women's headscarf, research and analysis of its symbolism provide a modern designer with an almost unlimited
dimension for creativity and contribute to the strengthening of national self-awareness.
Key words: women's headscarf, semantic-symbolic system, traditional clothing, modern design, color.

Актуальність теми дослідження. Одяг є
елементом етнічної та національної культури
соціуму – його предмети відображають етнічну
культуру, історичну добу, характер та
індивідуальність конкретної особи, а також
виконують суспільну, регіональну, ритуальну,
естетичну та інші функції, набуваючи
властивостей носія знаково-комунікативної
функції. На думку дослідників, якщо структура
одягу може бути адекватна структурам форм
або предметам навколишнього, відповідно одяг
має власну «лексику» і може передавати будьяку інформацію [5, 320]. Водночас такі прояви
знакової природи одягу як свідчення
соціального та майнового статусу людини,
зумовленість практичними потребами та ін.
дозволяють розглядати одяг як складну
семіотичну систему. В сучасному дизайні одягу
символ має першочергове значення як інваріант
сенсу цілісного образу, який вибудовується з
характерних символів як базових елементів
загальнокультурних кодів [8, 4]. Характерні для
традиційної жіночої хустки семантично-знакові
системи
відображають
уявлення
носія
традиційної культури про навколишній світ,
соціум, міфологічних предків та ін. Окремі з
них втратили на даному етапі розвитку
суспільства свій зміст, решта ж зберігають
актуальність в побутуванні сучасної людини.
Це зумовлює актуальність дослідження
означеного питання в контексті впливу на
формування та розвиток тенденцій сучасного
дизайну.
Аналіз досліджень і публікацій. В
сучасному академічному вимірі проблематика
семантично-знакової системи жіночої хустки
зокрема та традиційного жіночого одягу
загалом, активно досліджується вітчизняними
науковцями з багатьох аспектів. Наприклад,

регіональну специфіку кольорової палітри та
символіки жіночих сорочок розглядає Т.
Шнуренко в науковій публікації «Символіка та
колористичні
особливості
традиційних
жіночих
сорочок
Полісся»
[15];
Л. Хмельницька, аналізує основні етапи
процесу формування традиційних жіночих
головних уборів в Україні в різні історичні
періоди в науковій статті «Структурносемантичний аналіз жіночого головного убору
в традиційному українському національному
костюмі» [14]; обрядову символіку жіночих
головних уборів досліджує І. Штанкіна в
науковій публікації «Рушникові головні убори
Чернігівщини та їхня обрядова символіка» [16].
Проте особливості семантики традиційної
жіночої хустки лишаються недостатньо
висвітленими, зокрема в контексті тенденції
сучасного дизайну.
У цій статті семантика традиційної
жіночої хустки розуміється як значення знаків
та знакових систем, що виражені через
архетипи, з точки зору їх сенсу.
У контексті дослідження семантики
традиційної жіночої хустки застосовано
принцип конкретності гуманітарного знання як
розуміння-інтерпретації, співвідношення з
іншими текстами та переосмислення в новому
контексті (за М. Бахтіним).
Мета статті – виявити вплив семантичнознакової системи традиційного жіночого одягу
на формування і розвиток тенденцій сучасного
дизайну на прикладі хустки.
Виклад основного матеріалу. Дизайн
одягу безпосередньо пов’язаний з предметним
світом, що є обов’язковою умовою розвитку та
існування людини, створює її простір та
впливає на її морально-естетичні судження,
позиціюється як носій та відображення
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історичного часу, культурного прошарку та
менталітету [11, 5].
Поняття «знаковість» великою мірою
проявляється в традиційному жіночому одязі,
що відображає та зберігає етнічну специфіку.
На думку дослідників, вона може розглядатися
як давній варіант знакової системи, в якій
зберігаються «ті посилання на пам’ять людства,
що вже давно стерлися в нас зі свідомості» [9,
85].
Різні типи одягу сильно відрізняються
один від одного за функціями та мають власну
семантику і символіку. На території України
хустка набула поширення з кінця ХVІ ст.,
поступово замінивши намітку та обрусу. Серед
домотканих хусток переважало оздоблення
перебірним тканням (наприклад, декоровані
червоними смугами, так звані «засновані
хустки», переткані дрібними смужками в
ширину та довжину «пописані хустки», сіробілі або чорні виткані «картаті» хустки у велику
клітинку на Поліссі) та вишивкою (наприклад,
червона та синя вишивка гладдю на
Слобожанщині;
квадратні
орнаментальні
мотиви, виконані прямою гладдю та хрестиком
на Рівненщині) [13, 129–135].
Жіноча хустка як елемент національного
костюма надзвичайно насичена семантично –
спосіб її використання, орнамент, колір, декор
розповідають про вік та життєвий період, який
переживає її власниця. Наприклад, незаміжні
дівчата
зазвичай
зав’язували
хустку
вінкоподібно [13, 114–112], молоді жінки
надавали перевагу яскравим або білим хусткам,
старші – хусткам з темного полотна, а вдовиці
носили чорні хустки.
Функціями
жіночої
хустки
є
ідентифікуюча,
етикетна,
герменевтична,
декоративна та захисна (природна первинна і
оберегова), проте, на думку Л. Хмельницької,
хустка, як завершальний елемент загального
ансамблю українського національного одягу,
виконує ще й естетичну функцію [14, 80].
Символ є одним із центральних понять
семіотики, філософії та естетики, «особливою
комунікаційною моделлю, що інтегрує
індивідуальні свідомості в єдиний сенсовий
простір
культури»
[1,
155–161]
та
субстанційною тотожністю ідеї та речі (за О.
Лосєвим). Відповідно до визначення науковців,
символ є ідеєю, образом або об’єктом, що має
власний зміст та одночасно репрезентуючий в
узагальненій нерозгорнутій формі певний
інший зміст.
Символи є каналом передачі інформації і
утворюють матрицю культурного коду як
картини світобуття; розглядаються як метамова

культури – символи космосу, природних стихій
та ін. відображені в чітко визначених знакових
формах і співпадають з відкритих в
природничих
наукових
дослідженнях
структурами природних об’єктів [8, 36]. Т.
Макарова наголошує
на сенсовій та
образотворчій єдності сакральних символів (як
символів першооснов) та їх систем в мистецтві
різних
народів,
що
виражена
через
найголовніші архетипи: образи богів та моделі
світу – кожен гармонійний базовий сакральний
символ, відомий з часів давніх культур є кодом
базового архетипу в картині світу, наприклад,
коло (архетип Бога, небесного); коло з крапкою
в центрі (архетип сонця, душі); квадрат
(архетип землі як прояву матеріального); ромб
(архетип родючості як результату злиття
чоловічого та жіночого початків, що
народжують нову); хвиля (архетип води, енергії
Світу, Життя). Дослідниця відносить до
сакральних символів картини світу солярні
знаки, хрести, зірки, крапки, ромби, спіралі,
хвилі, зигзаги, кола, трикутники, квадрати,
людей, тварин, квіти, листя, дерева і наголошує
на тому, що вони є каналами передачі
соціальної пам’яті та соціалізації особистості
[8, 23].
Традиційними геометричними знаками,
що
використовувалися
в
оздобленні
традиційної жіночої хустки (кілька століть
геометрична орнаменталістика була панівною)
є ромби та квадрати, що символізували
Матерію в динаміці та матерію статичну
відповідно,
уособлювали
Землю,
сприймаючись як знаки достатку і добробуту
[6, 33], восьмикутна зірка або квітка, відома як
Материнський символ (прославляє роль матері
в збереженні та продовженні роду).
Серед флоральних мотивів, що набули
масштабної популярності в ХVІІІ ст.,
найпопулярнішими є калина (уособлює
здоров’я
та
безсмертний
рід),
хміль
(уособлював чоловіче начало, молодість,
розквіт, розвиток, зв’язок людини з землею та
зазвичай використовувався для оздоблення
краю хустки; весільний символ), виноград
(символ нетлінності та нескінченності, краси та
добробуту, створення сім’ї), дубове листя
(символізував чоловічу енергію, довгий вік,
життя, «світове дерево», непереможність),
троянда (квітка Сонця; червона – символ життя;
у випадку оздоблення краю хустки зазвичай
зустрічається замкнутий орнамент, що
уособлює
нескінченність
життя
та
відродження), лілея (розвиток, безперервність,
народження всього живого, уособлення жіночої
енергії), мак (символізує водночас захист від
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злих сил та пам’ять про загиблих членів
родини) та ін.
Л. Хмельницька, наголошуючи, що
хустки були здебільшого білого кольору –
дослідниця вбачає в цьому «національний
характер української жіночої хустки» зауважує, що для вишивання використовували
переважно сині, червоні, жовті, зелені та рожеві
нитки [14, 82].
Ткана хустка – надзвичайно сильний
оберіг, а її використання в різних варіантах
посилювало цю функцію. Семіотичним
статусом наділена нить, що формується
обертанням веретена за сонцем або проти нього
(в міфології багатьох народів нить пов’язується
з долею, зумовленістю) [3, 118]. Унікальність та
невід’ємність хустки як елементу традиційного
національного
костюма
безпосередньо
пов’язана з тим, що її основою є цільний
шматок полотна, оскільки хустка зберігає давнє
містичне ставлення до полотна, переплетення
поздовжніх та поперечних ниток якого
споконвічно сприймається як захисний
орнамент, як оберег (в перетині ниток
встановлюється нескінченний ритм, що є
знаком безсмертя і водночас це ритм хреста, що
є стародавнім символом всеосяжності світу на
чотири сторони, найдавнішим означенням
сонця) [4, 111]. На думку дослідників,
використання хустки в молитовній традиції
зумовлено
означеним
осмисленням
закладеного в полотні нескінченно ритму –
тканина в процесі виготовлення хустки не
ріжеться. Натомість сприйняття власне хустки,
а не полотна, як певного оберега характерне для
пізнішої, народної традиції.
Характерною
особливістю
жіночої
хустки, що надає чітке уявлення про побутове
призначення речі є композиційна побудова
малюнка, що заснована на симетрії та поділі на
кайму, що оточує центральну частину
композиції як рамка і може бути у формі рівної
безперервної смуги одного кольору або мати
складний орнаментальний абрис і поле, або
хустка може мати лише кайму і вільний від
орнаментального заповнення центр.
На думку О. Риндіної, край одягу з
давніх-давен уособлює своєрідний кордон, що
захищає від впливу ворожих світів, тому
прикраси та орнамент розміщуються на одязі,
як правило, ближче до отворів ворота, рукавів,
подолу, розрізів – облямівка краю одягу є
архаїчною композиційною схемою в багатьох
народів [12, 343]. Відповідним чином на краю
розміщується орнамент та/або бахрома на
хустці – у різних контекстах кайма, прикраси та
орнамент на хустці виконує функцію оберега та

є
засобом
встановлення
контакту
з
потойбічними силами.
Наприклад,
вишиті
орнаментальні
мотиви на традиційній хустці для весільної
обрядовості Південно-Східного Поділля – так
званої нафрамиці – розміщувалися смугами на
двох протилежних сторонах квадрату [10, 76];
кути буковинської обрядової хустки шириньки
прикрашав геометричний чи стилізований
флоральний орнамент, а край було підрублено
вовною різного кольору [7, 34]. У більшості
випадків
малюнок
вибудовувався
за
четвертиною хустки і розміщувався з
поворотом в 90 градусів, при цьому мотиви
(зазвичай флоральні) кожного кута утворювали
замкнутий візерунок. Розміщення орнаменту
було спрямовано на центр хустки, при цьому
найактивнішою зоною композиції лишалися
саме кути.
На ритуальних хустках бахрома або
різноманітні підвіски (як і їх «клаптиковість»),
а також обрамлення краю полотна орнаментом
мають найбільше семантичне навантаження –
вони вказують на статус речі, символізують
міфілогічний сакральний край в перехідні
періоди і пов’язані з символікою кінця і
початку.
Наприклад,
кожну
шириньку
прикрашав
індивідуальний
орнамент,
розроблений дівчиною – цю хустку вона
дарувала нареченому на заручинах в під час
весілля становила частину його костюму, а
якщо наречена помирала, цією ж хусткою
парубок накривав її ноги, щоб вона не взяла
його з собою.
Колір є знаковим елементом зовнішнього
образу людини, що заснований на складному
механізмі
сприйняття
колористичних
особливостей предметно-просторового, світлокольорового та соціокультурного середовища.
У контексті жіночої хустки він є одним із
компонентів образу, що активізує асоціації з
історично значущими для кожної конкретної
культури символами та концепціями. Як знак та
форма передачі основних категорій культури,
колір традиційної української жіночої хустки
та/або
орнаментального
декору
несе
інформацію про своєрідність історикокультурного розвитку українців, взаємодію
традицій, властивих національній культурі,
особливості
бачення
та
сприйняття
навколишнього середовища, а також моральноестетичних цінностей та системи асоціативних
зав’язків, сформованих на українських землях з
давніх-давен. Наприклад, відповідно до
традиційної колористики зелений колір
уособлював достаток, червоний – кохання,
радість, любов, життя в усіх його найкращих
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проявах, жовтий – багатство, небесний вогонь,
сонце; рожевий – радість та Боже
благословення, синій – стихію Води, а в
поєднанні з червоним – єдність активного
чоловічого (червоний) та жіночого (синій)
начал, а фіолетовий – народження нового
(родини, дитини).
Кольоровий лад хустки, як елементу
певної культури, залежить від стану та рівня
культури кольору одягу суспільства, що
характеризується системою традицій кольору,
їх специфічними рисами, взаємозв’язком з
усією духовною та матеріальною культурою
народу. Дослідники наголошують, що для
сучасного етапу розвитку суспільства, що
характеризується
активізацією
процесів
глобалізації
та
водночас
посиленням
взаємовпливу і взаємопоширення колірного
коду форм одягу різних націй та народів,
властива тенденція поширення сформованих в
межах певної колірної культури традицій
кольору в одязі [2, 22], що відповідно актуально
і для жіночої хустки. Сприйняття кольору
хустки в перших десятиліттях ХХІ ст.
визначається великою мірою світовими
процесами інтеграції та глобалізації, розвитком
інтернет-комунікацій
та
високотехнічних
методів передачі колірної інформації –
безпосередньо колір в жіночій хустці
сприймається як елемент стилю, що
безпосередньо пов’язаний з культурою
суспільства та відображає ставлення людини до
своєї доби. Наразі в сприйнятті кольору в
хустці активно знижується національна
специфіка форм, і колір фактично втратив
ознаки національної приналежності і водночас
відбувається зворотний процес, що зумовлений
прагненням
збереження
національної
ідентичності. У сприйнятті кольору роль
актуального сенсового рівня, тобто рівня
новаторства і відповідності моді, зростає, при
одночасному зниженні сенсового рівня
сприйняття
кольору
як
показника
приналежності споживача одягу до певної
групи соціуму [2, 23]. Отже, колір в жіночій
хустці втратив станово-класові ознаки,
характерні для минулих історичних епох, і його
сприйняття визначається функціональним
призначенням речі.
Наукова новизна. Досліджено семантику
хустки як елементу жіночого національного
костюма, особливості колористичних та
композиційних
рішень
декораційного
оздоблення жіночої хустки, проаналізовано
основні орнаментальні мотиви і форми в
контексті можливостей їх використання в
сучасному дизайні; виявлено та обґрунтовано

вплив
семантично-знакової
системи
традиційної жіночої хустки на розвиток
сучасного
дизайну
одягу;
здійснено
семантизацію елементів системи символів
традиційної жіночої хустки; охарактеризовано
особливості інтегрування елементів орнаменту
традиційної
національної
хустки
в
дизайнерський одяг ХХІ ст.; проаналізовано
проблематику сенсу та його вираження
засобами образотворчих і кольорових символів
у сучасній жіночій хустці.
Висновки.
Зберігаючи
прадавню
сакральну символіку полотна, характерну для
міфологічної свідомості, а також засвоюючи
багатовіковий
досвід
християнського
осмислення, хустка протягом багатьох століть
лишається
невід’ємною
частиною
традиційного жіночого костюма.
В дизайні жіночої хустки ХХІ ст. активно
використовується семіотика кольору, що
виступає
як
символічний
орієнтир
сформованих в історії, культурі та філософії
асоціацій. Флоральні образи є естетичною
цінністю
предметного
середовища
та
реалізуються в процесі художньої творчості
дизайнерів,
збагачуючи
естетику
середовищного
простору
людини.
На
сучасному етапі звернення вітчизняних
дизайнерів одягу до етнічного стилю зумовлює
доцільність поглиблення розуміння його
семантично-знакової
системи. Виявлення
особливостей семіотики кольору традиційної
української жіночої хустки, дослідження та
аналіз її символіки надають сучасному
дизайнеру практично необмежений вимір для
творчості та сприяють посиленню національної
самосвідомості.
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АЙДЕНТИКА ЯК ПОНЯТТЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМНО–КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ
МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В АРХІТЕКТОНІЦІ ДИЗАЙНУ
Мета роботи. Проаналізувати відмінності соціально-практичного вжитку термінів «айдентика»,
«візуальна ідентичність», «вербальна ідентичність», «невербальна ідентичність», «фірмовий стиль» та
класифікувати термін «айдентика», як наукове поняття комплексної системно–концептуальної моделі
ідентифікації. Методологія. Для вирішення поставлених завдань на емпіричному і теоретичному рівні
використовувалися методи спостереження, порівняння та узагальнення. Було проведено аналіз ідентичності
закордонних та вітчизняних дизайн–проєктів. Для поняттєвої класифікації терміну «айдентика», як наукового
поняття використовувалися методи системного аналізу візуальної, мовної та практичної інтеграції
супроводжувальних термінів. Наукова новизна. В дослідженні проаналізовано спільні та відмінні
характеристики соціально–практичного вжитку термінів «айдентика», «візуальна ідентичність», «вербальна
ідентичність», «невербальна ідентичність» та «фірмовий стиль». На основі аналізу даних термінів вперше
запропоновано розглядати «айдентику» як наукове поняття комплексної системно–концептуальної моделі
ідентифікації в архітектоніці дизайну. Запропоновані ідеї та висновки можуть використовуватися в теорії і
практиці розроблення та реалізації рекламних кампаній, корекції або створенні дизайн-стратегій. Класифікація
терміну «айдентика» як наукового поняття є важливим кроком розвитку та інтеграції міждисциплінарних
досліджень в таких галузях, як: менеджмент, маркетинг, дизайн, культурологія, мистецтвознавство та ін.
Висновки. Нова система комунікацій сфери реклами і дизайну потребує поглибленого вивчення, визначення та
наукового обґрунтування багатьох термінів, зокрема терміну «айдентика» і розгляд її як наукового поняття. В
дослідженні проаналізовано відмінності соціально–практичного вжитку термінів «візуальна ідентичність»,
«вербальна ідентичність», «невербальна ідентичність» та «фірмовий стиль», визначено їх спільні та відмінні
характеристики. На основі аналізу даних термінів, розглянуто «айдентику», як поняття комплексної системно–
концептуальної моделі ідентифікації через сенсорні аналізатори споживача візуальної, вербальної та
невербальної інформації.
Ключові слова: айдентика, ідентичність, візуальна ідентичність, вербальна ідентичність, невербальна
ідентичність, фірмовий стиль, денотація, конотація.
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Aidentyka as a definition of a complex system–conceptual model of identification in the architecture of
design
Purpose of Article. Analyze the differences in the socio-practical use of the terms "identica", "visual identity",
"verbal identity", "nonverbal identity", "corporate identity" and classify the term "identica", as scientific a definition of a
complex system-conceptual model of identification. Methodology. Methods of observation, comparison and
generalization were used to solve the tasks at the empirical and theoretical level. The analysis of identity of foreign and
domestic design projects was carried out. For the conceptual classification of the term "identica" as a scientific definition,
methods of systematic analysis of visual, linguistic and practical integration of accompanying terms were used. Scientific
Novelty. The study analyzes the common and different characteristics of the socio-practical use of the terms "identica",
"visual identity", "verbal identity", "non-verbal identity", and "corporate style". Based on the analysis of these terms, it
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was first proposed to consider "identica" as a scientific definition of a complex system-conceptual model of identification
in the architecture of design. The proposed ideas and conclusions can be used in theory and practice of development and
implementation of advertising campaigns, correction or creation of design strategies. Classification of the term "identica"
as a scientific definition is an important step in the development and integration of interdisciplinary research in such areas
as management, marketing, design, culturology, art history and others. Conclusions. The new communication system in
advertising and design requires in-depth study, definition, and scientific substantiation of many terms, including the
meaning of the term "identica" and its consideration as a scientific concept. The study analyzes the differences between
the socio–practical use of the terms "visual identity", "verbal identity", "non–verbal identity" and "corporate identity",
identified their common and different characteristics. Based on the analysis of these terms, "identica" is considered as a
definition of a complex system–conceptual model of identification through sensory analyzers of the consumer of visual,
verbal, and non–verbal information.
Key words: “identica”, identity, visual identity, verbal identity, nonverbal identity, corporate identity, denotation,
connotation.

Актуальність
теми
дослідження.
Враховуючи реалії дизайну сьогодення,
айдентика в проєктній діяльності є важливою
міцно закріпленою складовою брендингу
сильних компаній. Термін «айдентика»
увійшов до мовного та практичного вжитку до
країн пострадянського простору не так давно із
заходу вже в перекладі слова «identity», тому
більшість фахової наукової літератури є
дослідженнями
іноземних
авторів.
Термінологічна
невизначеність
змістоутворення слів при перекладі спричинила
різні трактування під час практичної діяльності.
Визначення
будь–якого
терміну
є
відображенням його властивостей, які ми
можемо
констатувати
внаслідок
безпосереднього його пізнання в різних формах
теоретичного та наочного споглядання.
Відображення процесів, зв’язків під час
трансформаційних
обставин
можуть
змінюватися
набуваючи
нових
сенсів,
інтерпретацій та значень згідно пануючих
законів і правил матеріального світу.
Складність визначень також зумовлена
наявністю великої кількості недостатньо
досліджених понять та категорій в різних
наукових напрямках. Під час дослідження було
виявлено, що терміни: «айдентика», «візуальна
ідентичність»,
«вербальна
ідентичність»,
«невербальна ідентичність» та «фірмовий
стиль» вживаються як взаємозамінні слова
(синоніми). Айдентику варто розглядати та
класифікувати як поняття комплексної
системно–концептуальної моделі ідентифікації
через
сенсорні
аналізатори
споживача
інформації,
враховуючи
фактори,
що
переважно саме термін «айдентика» (а не
«ідентичність», «тотожність» і т. п.)
використовується саме в брендингу і є більш
ширшим поняттям, в якому закладені: власна
філософія, привабливі ідеали, які реалізуються
за допомогою фірмового стилю через візуальні,
вербальні та інші прояви ідентичності. Якщо
терміни можуть мати синоніми, то поняття або

категорії як форми мислення фіксують зміст
феномену або його аспекти в науковому
напрямку або філософії, тому взаємозамінні
слова в даному аспекті можна вважати
недопустимим явищем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Поняття
ідентичності
є
одним
з
фундаментальних понять філософії, логіки та
психології. Формальна і діалектична логіка
лежить в основі понять ідентичності та
тотожності, що наочно демонструють праці
Аристотеля (1976) та Г. Гегеля (1970; 1970;
1971).
Проблематику
ідентичності
досліджували в рамках соціогуманітарних та
соціально-філософських дисциплін: Е. Фром
(1995), В. Малахов (1998), Ю. Хабермас (1987;
1999), В. Абушенко (2002), Л. Гудков (2004), С.
Ханінгтон (2004), Е. Еріксон (2006), Л.
Софронова (2006), Д. Бьюдженталь (2007), Є.
Суворова (2010), Д. Нурманбєтова (2016) та ін.
Ідентичність в інтерпретації сучасного
психоаналізу, інтеракціонізму і когнітивної
психології досліджувала Н. Антонова (1996).
Також Б. Мєщєряков та В. Зінченко (2008)
пропонують визначення термінів ідентичність
та ідентифікація в контексті: психології
пізнавальних
процесів,
психоаналізу,
соціальної
психології,
механізму
психологічного захисту, проєкції, груповій
ідентифікації, інженерної та юридичної
психології та ін. В рамках брендингу
ідентичність та фірмовий стиль досліджували
вітчизняні та іноземні автори, такі як: Ф.
Котлер ([1994] 2007), К. Біркігт і М. Стадлер
(1986), Ш. Страйкер, П. Дж. Берк (2000), Р.
Брубейкер, Ф. Купер (2000), Дж. Кот, Ч. Левін
(2002), Дж. Балмер, М. Джон, А. Стівен А.
Грейзер та ін. (2003), Р. Бікман (2003), В.
Домнін (2004), А. Уіллер, З. Брей (2004), А.
Вілер (2006), Д. Візгалов (2011), В. Туватова
(2013), А. Пеша (2014), А. Чуміков (2015) та ін.
Щодо етимології архітектоніки дизайну.
Значення самого слова «архітектоніка»
інтегровано в різних галузях наукової
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діяльності, зокрема таких, як: архітектура,
дизайн, мистецтвознавство, образотворче
мистецтво, література, театр, медицина та ін.
Зміст, трансформацію та еволюцію поняття
«архітектоніки», його словотвірних частин
досліджували О. Шандренко та В. Козаченко
(2016) та ін.
Мета
дослідження.
Проаналізувати
відмінності соціально-практичного вжитку
термінів
«айдентика»,
«візуальна
ідентичність»,
«вербальна
ідентичність»,
«невербальна ідентичність», «фірмовий стиль»
та класифікувати термін «айдентика», як
поняття комплексної системно–концептуальної
моделі ідентифікації.
Виклад
основного
матеріалу.
Привабливість слів іншомовного походження
для країн пострадянського простору спричиняє
регулярну адаптація значень слів і термінів
відповідно до території де вони асимілюються,
в
більшості
випадків
змінюючи
їх
першочергові значення та сенси. Для
розв’язання
цих
мовних
розбіжностей
необхідні обґрунтовані наукові дослідження
денотації і конотації асимільованих слів
іншомовного походження. Денотація (від лат.
denotare) – позначати, виділяти, наділяти.
Денотація є фактичним значення певного слова.
Цей термін запровадив Джон Стюарт Мілль –
англійський філософ XIX ст. Конотація (від лат.
connotare) – надає додаткове значення,
відображає асоціації пов’язані з певним словом
чи словосполученням. Термін виник та його
почали вживати ще у схоластичній логіці XVII
ст., а сучасного значення набув в кінці XIX ст.
[8, 346–352]. Для того, щоб визначити
комплексні властивості айдентики, варто
розлянути її системоутворюючі елементи та
напрямки застосування.
Ідентичність (лат. identificus – тотожній,
однаковий) – в загальному сенсі слова означає
почуття приналежності до певної категорії на
підставі виявлення загальних характерних рис.
Е. Фром писав про потребу та важливість
відчуття приналежності людини: «Так само, як
потреби в співвіднесеності, вкоріненості і
трансценденції, її
потреба в почутті
ідентичності настільки життєва і імперативна,
що людина не може залишатися психічно
здоровою, якщо не знаходить якогось способу
її задоволення» [6, 61]. С. Хантінгтон вважає,
що: «Ідентичності в загальному і цілому
являють
собою
конструкти.
Люди
конструюють власні ідентичності, займаючись
цим хто за бажанням, хто в разі потреби або
примусово» [7, 51]. На думку Д. Візгалова,
ідентичність – це не тільки ментальна
конструкція. Ідентичність може бути виражена

через зовнішні координати [1, 37–38]. Л.
Софронова зазначає, що: «Ідентичності об'єкта
людина досягає в різноманітних аспектах, але
вона зовсім не обов'язково буває повною. Крім
того, процес ідентифікації не завжди
призводить
до
досягнення
істинної
ідентичності. Вона може бути і помилковою»
[3, 8].
Не існує єдиної позиції щодо питання
сутності ідентичності в різних наукових
галузях. Не зважаючи на великий перелік
досліджень в філософії, логіці та психології, в
контексті брендингу ця проблематика є
актуальною, так як в сучасних умовах розвитку
суспільства, змінюються підходи реалізації
ідентичності за допомогою інформаційно–
матеріальних конструкцій.
Айдентика робить бренд або компанію
конкурентоспрожною,
впізнаваною,
унікальною. Правильно розроблена і втілена
айдентика є запорукою стабільності та успіху
бренду. В цій системно–концептуальній моделі
закладена власна філософія, яка має свої
привабливі ідеали, даючи людині змогу відчути
себе частиною чогось надзвичайного, не
схожого на інше. Системоутворюючі елементи
айдентики – це візуальні, вербальні та
невербальні підсистеми рекламної комунікації.
Для проєктів є характерним підвищення
інтересу споживачів за допомогою візуальної
бренд–ідентифікації.
Відомі
бренд–
ідентифікатори створені
співробітниками
комунікаційних рекламних агентств Saatchi &
Saatchi, що розробили логотип чемпіонату
Європи з футболу в 2012 р., який відбувся в
Україні та Польщі, також цій студії належить
логотип Нью–Йорка (2008).
Якщо розглядати графічний дизайн,
який візуально ідентифікує будь–що саме
малюнком, дослідники звертають увагу, що
термін «дизайн візуальних комунікацій»
підлягав серії інтерпретацій. Різні назви
гальмували точні визначення сутності роботи
дизайнера.
Візуальна
ідентичність
(візуальна
ідентичність або візуальна ідентифікація (англ.
visual identity) – візуальна підсистема
айдентики, що включає в себе найменування
(назву компанії), знак (логотип), шрифти,
схеми кольору, візуальні графічні елементи або
їх набір в друкованому вигляді (бланки,
упаковки, афіші, брошури, постери та ін.) та в
електронному вигляді (сайти, сторінки,
мобільні додатки та ін.). Прикладами візуальної
ідентичності є компанія Joco, яка займається
випуском екологічно чистої скляної тари. В
фірмових кольорах бренду "під дерево"
зчитується
екологічність.
На
упаковці
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розписані ідеї для повторного використання
продукції. Та візуальна ідентичність музею
історії Санта–Катаріни. Логотип музею передає
силует будівлі. За допомогою яскравих
візуальних образів виникають одразу асоціації
з картинами, дизайн вдалося передати
атмосферу історичного музею і його основну
ідею.
Вербальна ідентичність – відтворення
ідентичності в аудіальному форматі. Це може
бути фірмовий музичний продакшн–елемент як
джингл або пісня в рекламі певного виконавця,
який є амбасадором бренду. Наприклад всім
відомі джингли компаній Apple, Coca–Cola,
McDonald's, Mentos, Gillette, Red Bull та інші
джингли, які асоціюються з компаніями. Або
пісні: Maroon 5 – This Love, в рекламі
охолоджувального напою від Lipton, Lenny
Kravitz – Why Not в рекламі аромату «YSL
Beaty» від Yves Saint Laurent, Dua Lipa – I’m
Free в рекламі аромату «LIBRE» від Yves Saint
Laurent, Sigma – Find Me в рекламі нового
аромату «My Way», від Giorgio Armani та пісня
Pump Up the Jam, бельгійського музичного
гурту Technotronic, яка була представлена під
час рекламного денс-відео нової колекції
сезону весна–літо 2019 р. британського бренду
Agent Provocateur та стала однією з трендів
популярної мережі TikTok.
Варто
зазначити,
що
«…мова
предметних форм принципово відрізняється від
вербальної. Вона є нескінченно складною,
оскільки
включає
перелік
елементів
(структурний,
пластичний,
ритмічний,
колірний і т. п.), які оперують не визначеними
поняттями, а враженнями, асоціаціями; вони
рухливі, суб'єктивні. Нарешті, вони звучать не
послідовно, як у мові, а одночасно і в різних
співвідношеннях,
створюючи
незліченні
поліфонічні образи» [2, 11].
Невербальна ідентичність – це тактильні,
смакові та арома елементи сприйняття
продукції. Мозок підсвідомо реагує та
сприймає
нематеріальні
ідеї
бренду,
мультисенсорний маркетинг є важливим і
ефективним під час створення айдентики, він
створює бажане середовище в якому кожен
елемент стимулює органи чуття. Приклад
маркетингу тактильного сприйняття є пляшка
Nestea від Nestle. Стилізований «листок» на
горличці пляшки та рівно розташоване стебло
посередині дозволяють зручно розміщувати
великий палець руки під час того, як споживач
починає пити. Дизайн задає тон на свіжість,
втілює принципи «все для зручності
споживача», ідентифікує бренд в цілому і
сприяє запобіганню підробок. Оригінальним
для тактильного сприйняття є логотип

автомобіля Audi, логотип являє собою
послідовність з’єднаних між собою чотирьох
кілець.
Він
ідентифікує
бренд
і
є
легковпізнаваним на дотик навіть із
заплющеними очима. Прикладів ідентифікації
бренду через смакові рецептори існує багато.
Десерт «Київський торт», який є символом
столиці та одним із атрибутів України.
Особливий рецепт торту тримається в таємниці,
тому зробити підробку не можливо.
Грузинський коньяк «Сарджашвілі» – має
унікальний
рецепт,
колір,
витримку,
асоціюється з Тбілісі. Шоколад «Аленка», його
особливою відмінністю є кремовий смак та
якість продукції радянських часів та ін.
Фірмовий або корпоративний стиль
(англ. corporate identity) – невід’ємна частина
айдентики бренду, важливий фактор його
успіху. Фірмовий стиль є інструментом, за
допомогою якого налагоджується комунікація
організації і споживача. Лише на початку XX
ст. з'явилося саме поняття фірмового стилю,
коли виникла критична необхідність створити
ідентичність бренду для його впізнаваності
серед інших. У звіті з дослідження
Міжнародних трендів в сфері управління
людським капіталом (Global Human Capital
Trends 2016), проведеному в 130 країнах світу
міжнародним об'єднанням Deloitte University
Press, серед 10 ключових глобальних трендів
також виділяється формування корпоративної
культури. За визначенням В. Туватової:
«Фірмовий стиль організації в широкому
розумінні – це використання єдиних принципів
оформлення, сполучень кольорів і образів для
всіх форм реклами» [5, 77]. Фірмовий стиль
включає в себе керування щодо грамотного
поєднання та стилістичного оформлення
візуальної,
вербальної
та
невербальної
складової айдентики в одну концептуально–
смислову модель. Фірмовий стиль можна
назвати сформованим і впізнаваним чинником
культури обслуговування, який знаходить своє
відображення у всіх його елементах.
Дослідивши різні способи ідентифікації
бренду, айдентику варто розглядати як систему,
в якій задіяні всі сенсорні аналізатори
сприйняття.
Отже, слово «айдентика» походить від
слова «ідентичність» (англ. identity), але вже
отримавши нові сенси, які утворилися
внаслідок
практичного
застосування
«айдентики», як терміну в рекламній
діяльності.
О. Шандренко та В. Козаченко
зазначають, що: «Слово означає те, що означує.
Тобто, дає «ім’я» явищу, предмету, події і
створює поняття. Композиційний же зміст
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цього поняття визначається тим, хто його
визначає і тому виступає як термін – тобто,
поняття у цілком певному (однозначному) його
змісті» [9, 68]. Це твердження безперечно
відображає інтеграцію «ідентичності» в термін
«айдентика», яку варто розглядати, як поняття
комплексної системно–концептуальної моделі
ідентифікації через сенсорні аналізатори
споживача
візуальної,
вербальної
та
невербальної інформації. Дане поняття включає
ідею, цілі, пріоритети, настрій та способи їх
реалізації.
Наукова
новизна.
В
дослідженні
проаналізовано
спільні
та
відмінні
характеристики
соціально–практичного
вжитку термінів «айдентика», «візуальна
ідентичність»,
«вербальна
ідентичність»,
«невербальна ідентичність» та «фірмовий
стиль». На основі аналізу даних термінів
вперше запропоновано розглядати «айдентику»
як наукове поняття комплексної системно–
концептуальної
моделі
ідентифікації
в
архітектоніці дизайну. Запропоновані ідеї та
висновки можуть використовуватися в теорії і
практиці розроблення та реалізації рекламних
кампаній, корекції або створенні дизайнстратегій. Класифікація терміну «айдентика» як
наукового поняття є важливим кроком розвитку
та інтеграції міждисциплінарних досліджень в
таких галузях, як: менеджмент, маркетинг,
дизайн, культурологія, мистецтвознавство та
ін.
Висновки. В умовах інформаційної
глобалізації, коли стрімко розвиваються
цифрові ринки електронних провідних мереж,
розвивається
виробництво
та
зростає
споживання візуальної продукції, яка рекламує
будь–які матеріальні вироби, важливою
складовою при створенні бренду є айдентика.
Для нашої країни є важливими дослідження
саме вітчизняних науковців, тому що в
іноземній науковій літературі взагалі не
досліджується поняття денотації та конотації
даних
понять
в
українській
мові.
Термінологічна
невизначеність
змістоутворення слів при перекладі спричинила
різні трактування під час практичної діяльності.
В дослідженні проаналізовано спільні та
відмінні
характеристики
соціально–
практичного вжитку термінів «айдентика»,
«візуальна
ідентичність»,
«вербальна
ідентичність», «невербальна ідентичність» та
«фірмовий стиль». На основі аналізу даних
термінів, розглянуто «айдентику», як поняття
комплексної системно–концептуальної моделі
ідентифікації через сенсорні аналізатори
споживача
візуальної,
вербальної
та
невербальної інформації.

Література
1. Визгалов Д. В. Брендинг города. Москва :
Фонд «Институт экономики города», 2011. 160 с.
2. Коськов М. А., Музалевская Ю. Е.
Костюм. Основы теории : монография. СанктПетербург : ЛГУ им. Пушкина, 2011. 223 с.
3. Софронова
Л.
А.
О
проблемах
идентичности.
Культура
сквозь
призму
идентичности.
2006.
С.
8–24.
–
URL:
https://schci.ru/hohlomskaya_rospis.html
(дата
звернення: 10.02.2021).
4. Суворова
Е.
Э.
Идентичность.
Идентификация. Санкт–Петербург : Изд–во СПбГУ,
2010. 269 с.
5. Туватова В. Е. Фирменный стиль
предприятия индустрии питания. Маркетинг. 2013.
№ 2 (129). С. 77–83.
6. Фромм Е. З. Человеческая ситуация.
Москва : Смысл, 1995. 240 с.
7. Хантингтон С. Ф. Кто мы? Вызовы
американской национальной идентичности. Москва
: АСТ : Транзиткнига, 2004. 635 с.
8. Хміляр О. Ф. Денотативні та конотативні
механізми
символічної
регуляції
поведінки
особистості. Вісник Національного університету
оборони України. 2014. Вип. 3 (40). С. 346– 352.
9. Шандренко О. М. Архітектоніка : слово–
поняття–термін. Актуальні питання культурології.
2016. Вип. 16. С. 65–70.
References
1. Fromm, E. Z. (1995). Human situation.
Moscow: Smysl [in Russian].
2. Hantington, S. P. (2004). Who are we?
Challenges to American National Identity. Moscow:
AST: Tranzitkniga [in Russian].
3. Khmilyar, O. P. (2014). Denotative and
connotative mechanisms of symbolic regulation of
personality behavior. Vіsnik Nacіonalʹnogo unіversitetu
oboroni Ukraїni, 3 (40), 346–352 [in Ukrainian].
4. Koskov, M. A. & Muzalevskaya, Yu. E.
(2011). Costume. Fundamentals of the theory:
monograph. St. Petersburg: LGU im. Pushkina [in
Russian].
5. Tuvatova, V. Ye. (2013). Corporate identity
of the food industry enterprise. Marketing, 2 (129), 77–
83 [in Russian].
6. Vizgalov, D. V. (2011). City branding.
Moscow: Fond «Institut ekonomiki goroda» [in
Russian].
7. Shandrenko, O. M. & Kozachenko, V. V.
(2016). Architectonics: word-concept-term. Aktualni
pytannia kulturolohii, 16, 65–70. [in Ukrainian].
8. Sofronova, L. A. (2006). About identity
problems. Kultura skvoz prizmu identichnosti, 8–24.
Retrieved from http://ec-dejavu.ru/i/Identity.html [in
Russian].
9. Suvorova,
E.
E.
(2010).
Identity.
Identification. Form. St. Petersburg: “SPbGU” [in
Russian].
Стаття надійшла до редакціїї 12.01.2021
Отримано після доопрацювання 08.02.2021
Прийнято до друку 12.02.2021

26

Мистецтвознавчі записки

Випуск 39

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО,
РЕСТАВРАЦІЯ
УДК 7.075
DOI 10.32461/2226-2180.39.2021.238676
Цитування:
Акімов Д. І. Сегментація арт-ринку в
маркетингу
образотворчого
мистецтва.
Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. 2021.
Вип. 39. С. 27-31.

Акімов Дмитро Ігорович,
доктор соціологічних наук, професор,
професор кафедри мистецтвознавчої
експертизи Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв,
Голова Генеральної дирекції
Міжнародної Академії рейтингових технологій
і соціології «Золота Фортуна»
https://orcid.org/0000-0003-0732-7287
akimov@fortuna.org.ua
©

Akimov D. (2021). Segmentation of art market in
the fine art’ marketing. Mystetstvoznavchi zapysky:
zb. nauk. pratsʹ, 39, 27-31 [in Ukrainian].

СЕГМЕНТАЦІЯ АРТ-РИНКУ В МАРКЕТИНГУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Мета роботи. Дослідження та аналіз алгоритмів маркетингових технологій за допомогою сегментації
ринку в маркетингу образотворчого мистецтва. Методологія дослідження полягає в застосуванні
компаративного, емпіричного та теоретичного методів. Такий методологічний підхід дозволяє проаналізувати
процеси сегментування ринку образотворчого мистецтва з подальшим використанням результатів досліджень в
маркетингових процесах просування творів мистецтва від митця до споживача. Наукова новизна полягає в
розширенні уявлень про технології сегментації ринку мистецтва. У статті проаналізовано алгоритми
маркетингових технологій при сегментації ринку образотворчого мистецтва. Зазначимо, що в маркетингу
образотворчого мистецтва цілеспрямовано та продуктивно використовуються технології сегментації арт-ринків
та технології позиціонування творів мистецтва. Сегментація арт-ринків дає можливість високоефективно
виділяти та систематизувати групи споживачів, та шанувальників творів образотворчого мистецтва у
відповідності з їхніми цілями та мотиваціями. Висновки. Проведений в статті аналіз проблем використання
традиційних маркетингових технологій у маркетингу мистецтва дає підстави констатувати, що такі технології на
арт-ринку використовуються, але вони суттєво відрізняються від інших ринкових сфер. Слід зазначити, що
технологія сегментування ринку достатньо активно використовується на арт-ринку в роботі музеїв, галерей,
аукціонів. Технологія сегментування ринку дає можливість регулювати процеси виникнення та задоволення
попиту на художні твори та їх реалізацію.
Ключові слова: арт-ринок, маркетингові дослідження арт-ринку, сегментація споживачів арт-ринку,
сегментація арт-ринку, позиціонування творів мистецтва, маркетинг образотворчого мистецтва.
Akimov Dmytro, Professor of The Department of The Art History Expertise of The National Аcademy of Culture
and Arts Management, Doctor of Sociology, Chairman of the General Directorate of The International Academy of Rating
Technologies and Sociology “Golden Fortune”.
Segmentation of art market in the fine art’ marketing
The purpose of the article. Research and analysis of marketing technology algorithms by means of market
segmentation in fine arts marketing. The methodology of the study is to apply comparative, empirical, and theoretical
methods. This methodological approach allows us to analyze the processes of segmentation of the fine arts market with
the subsequent use of research results in the marketing processes of promoting works of art from artist to consumer. The
scientific novelty consists in expanding the notions about the technology of segmentation of the art market. The article
analyzes the algorithms of marketing technologies in the segmentation of the fine arts market. It should be noted that in
the marketing of fine arts the technologies of segmentation of art markets and technologies of the positioning of works of
art are purposefully and productively used. The segmentation of art markets enables to highly efficient identify and
systematize groups of consumers and admirers of works of fine art in accordance with their goals and motivations. The
main purpose of the article: analysis of the specifics of the implementation of classical marketing technologies (marketing
researches, segmentation of art markets) in the marketing of fine arts. Conclusions. The analysis of the problems of using
traditional marketing technologies in art marketing carried out in the article gives grounds to state that such technologies
are used in the art market, but they differ significantly from other market areas. It should be noted that the technology of
market segmentation is actively used in the art market in works of museums, galleries, auctions. The technology of market
segmentation allows regulating the processes of appearance and satisfaction of demand for works of art and their
implementation.
Key words: art market, marketing researches of art market, consumer segmentation, segmentation of art market,
positioning of works of art, marketing of fine arts.
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Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація__
Актуальність
теми
дослідження.
Алгоритми
використання
маркетингових
технологій в сфері образотворчого мистецтва
неодноразово аналізувались автором цієї статті
в наукових працях. Подальшого глибокого
вивчення потребують наступні проблемні
питання та певні аспекти проблем, що пов’язані
із застосуванням маркетингу на арт-ринку:
1. –
Чи
можливе
використання
класичних маркетингових кліше при аналізі
специфічного та технологічно оригінального
арт-ринку? Як поєднати та розвинути
комерційну роботу разом з художньою
творчістю?
2. – Яким чином використовуються (або
можуть використовуватись) маркетингові
технології (основні, загальні, конкретні) на артринку? Як найбільш ефективно використати на
арт-ринку такі типові алгоритми класичного та,
зокрема,
соціального
маркетингу,
як
сегментування
ринку,
позиціонування
продукту,
маркетингові
дослідження,
брендування художнього продукту, створення
мереж просування творів мистецтва тощо?
3. –Якою мірою можливо ототожнити
маркетингові технології на арт-ринку з
відповідними технологіями в класичному
маркетингу та в різних сферах соціального
маркетингу?
Мета статті: аналіз специфіки реалізації
класичних
маркетингових
технологій
(маркетингові дослідження, сегментування артринків)
в
маркетингу
образотворчого
мистецтва.
Виклад
основного
матеріалу.
У
маркетингу
мистецтва
використовуються
чимало технологій. Ця стаття дає аналіз
сегментування арт-ринків.
Сегментація арт-ринків. В усіх сферах
ринкової
діяльності,
що
потребують
просування товарів і послуг у бізнесі та в
соціальних проектах, в тому числі й у сфері артринку, сегментування всіх складових даної
сфери є обов’язковою технологією маркетингу.
Аналізуючи арт-ринок, варто зосереджувати
увагу на його соціальних суб’єктах, що
виробляють певні продукти (художні твори)
для споживачів, якими є колекціонери творів
мистецтва, відвідувачі музеїв мистецтва, артсайтів тощо. І це вже є ринок. Ф. Колбер дає
коротке та влучне визначення: «ринок – це
група споживачів, яка висловлює бажання або
потребу у відношенні до продукту, послуги або
ідеї» [1, 30]. Отже, для розбудови ефективних
ринкових відносин необхідне сегментування
ринку, шляхом виділення за обраними
ознаками необхідних ринкових сегментів,
якими є групи споживачів зі схожими
споживацькими характеристиками, в тому
числі мотиваціями. Сегментація ринку є
обов’язковим кроком алгоритму успішних
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ринкових відносин, адже, «враховуючи
ключові принципи маркетингу, цілком марно
звертатися до різних груп споживачів із тими ж
самими товарами, послугами, продуктами в
цілому. На те й виробляються та реалізуються
різні товари, що вони призначені для різних
груп людей» [6, 97].
Шлях до успішної ринкової діяльності
передбачає наступні напрями сегментування
ринків:
- соціально-демографічний;
- регіональний (географічний);
- поведінковий;
- психографічний.
До основних соціально-демографічних
груп населення відносяться:
- працездатне населення від 16 до 59
років;
- пенсіонери у віці від 60 років (в різних
країнах початок пенсійного віку для чоловіків
та жінок коливається в межах 60 років, тому ми
розглядаємо цю вікову межу як умовну);
- діти у віці до 16 років (ця вікова межа
теж є умовною та відрізняється в різних
країнах).
Отже,
музейний
та
виставковий
маркетинг на арт-ринку охоплює всі соціальнодемографічні групи, має відповідні навчальні,
пізнавальні, туристичні, екскурсійні програми,
на яких ми в цій статті не плануємо
зосереджувати велику увагу. До того ж ринок
колекційних творів мистецтва не має вікових
обмежень при сегментуванні груп споживачів
(хіба що за виключенням дітей). Ринок
колекційних творів мистецтва передбачає
сегментацію соціальних груп за наступними
характеристиками пріоритетів споживачів:
- економічні, цінові пріоритети (що
беруть до уваги економічні можливості,
платоспроможність споживачів);
- етнічні пріоритети (що об’єднують
споживачів за расовою, мовною, національною
ідентичністю та відповідними смаками на артринку);
- політичні пріоритети (що об’єднують
споживачів за політичними, партійними
уподобаннями та пріоритетами, які, у свою
чергу, впливають на уподобання споживача,
який прагне придбати твори мистецтва з
відповідним сюжетним змістом);
- естетичні пріоритети;
- психологічні пріоритети;
- професійні
пріоритети
(що
об’єднують споживачів за приналежністю до
професійних груп);
- сюжетні пріоритети (що об’єднують
споживачів за уподобаннями до певних
сюжетів творів мистецтва);
- пріоритети щодо авторства творів
мистецтва;
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- сегрегаційні
пріоритети
(що
об’єднують споживачів шляхом від’єднання
раси, чи класу, чи етнічної групи шляхом
дискримінаційних мір);
- релігійні пріоритети;
- освітні пріоритети (що об’єднують
споживачів за змістом та рівнем освіти);
- історичні пріоритети (що об’єднують
споживачів за приналежністю до певного
історичного періоду). Наприклад, споживач
працював конструктором на будівництві
мікрорайону міста, й через певний час він купує
картину з зображенням цього мікрорайону.
Сегментація мистецьких ринків за
регіонально-географічними
критеріями
потребує уважного вивчення соціальних груп
на існуючих регіональних, територіальних та
інтернет-ринкових платформах, а також
створення відповідних нових соціальних груп
та ринкових платформ мистецького напряму.
Вирішення зазначених завдань потребує від
маркетолога дослідження діяльності всіх
регіональних музейних та галерейних артзакладів, клубів колекціонерів, вуличних
мистецьких базарів, мистецьких студій та
гуртків, мистецьких спілок та навчальних
закладів. Окремої уваги потребує сегментація
та подальший аналіз діяльності конкурентівперсоналій, груп та юридичних осіб регіону.
Досліджуючи сегментацію мистецьких
ринків
за
регіонально-географічними
критеріями, необхідно зазначити, що суб’єкти
регіональних арт-ринків на сьогодні можуть
брати участь у транснаціональних та
трансконтинентальних,
загальносвітових
ринкових процесах, в тому числі бути
персонально присутніми, чи брати участь
онлайн в міжнародних аукціонах творів
мистецтва, а також в арт-групах світових та
регіональних соціальних мереж, позиціонувати
себе та сегментувати потенційних споживачів
власного чи мистецького продукту.
Сегментація арт-ринків за критеріями
ставлення до творів мистецтва передбачає
виділення груп споживачів, наприклад, за
інтенсивністю споживання, яка може бути
малою, середньою та високою. Почнемо з
відвідувачів музеїв, серед яких є такі цінителі,
які не пропускають жодної виставки в музеях
свого міста, знають історію майже кожного
твору в експозиціях улюблених музеїв, їздять
на екскурсії в інші міста та країни, щоб
особисто побувати в тих чи інших музеях чи
галереях. Є інші споживачі, які відвідують
музеї один раз на багато років, чи взагалі
випадково.
Маркетолог арт-ринку має окремо
виділити групи покупців, які спроможні з
певною
регулярністю
купувати
твори
мистецтва за дуже високими цінами чи за
цінами, що обмежені певним бюджетом,

постійно, чи з певною періодичністю, або
одноразово.
Врахування кожного нюансу важливо на
шляху перетворення всього комплексу
відмінностей між товарами арт-ринку (різні
розміри художніх творів, різні автори, різний
час створення, різна історія походження твору
тощо) в цінові відмінності між творами
мистецтва.
При сегментації споживачів арт-ринку
відносно їхнього ставлення до творів
мистецтва, маркетолог має брати до уваги
колишніх та потенційних споживачів. Окремо
аналізується користь, яку отримує споживач від
придбання творів мистецтва, а саме, чи
зроблено придбання з метою подальшого
отримання насолоди, чи з метою інвестування
грошових коштів з перспективою подальшого
перепродажу, чи для підвищення престижу
самого споживача в суспільстві в цілому, або в
певній соціальній групі. Твір мистецтва може
бути придбаний також з благодійницькою
метою, з метою надання спонсорської
допомоги музею тощо.
Сегментація споживачів арт-ринку за
стилем споживання полягає в тому, що
маркетолог аналізує поведінкові шаблони
даного споживача, адже поведінкові шаблони є
результатом
повторюваного
досвіду,
сформованих
звичок,
які
внутрішньо
психологічно спонукають споживача до
повторюваних в майбутньому шаблонних
вчинків. Отже, аналізуючи поведінкові
шаблони окремих споживачів на арт-ринку,
маркетолог може поділити споживачів на
відповідні групи, прогнозувати поведінку
кожного сегменту арт-ринку та, відповідно,
планувати проведення нових аукціонів творів
мистецтва, виставок у музеях та галереях,
комерційний випуск спеціальної друкованої та
аудіо, відео продукції, спрямованої на
задоволення
потреб
конкретних
груп
відповідно до стилю
споживання та
поведінкових шаблонів.
Сегментація споживачів арт-ринку за
психографічними ознаками відбувається на
підґрунті аналізу різноманітних особистісних
цінностей та інтересів споживачів, способу
життя, психологічних особливостей об’єднаних
в групи особистостей.
Наприклад, американська методика
«VALS» пропонує проводити психографічне
сегментування на основі мотивації і ресурсів,
що є в розпорядженні споживача на час
придбання товару на арт-ринку.
Інша широко вживана модель побудована
на психографічному сегментуванні на основі
певної однотипності в поведінці людей, що
народилися приблизно в один період, тобто,
інакше кажучи, йдеться про споживачів одного
покоління, які отримували освіту, бачили
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навколо себе схожий розвиток соціального,
політичного, культурного та економічного
середовища.
Крім того, при сегментуванні арт-ринку
за психографічними ознаками ми маємо
розподілити споживачів на групи за критеріями
їхніх особистих життєвих цінностей, тих чи
інших культурних, релігійних, політичних
переконань, типів особистостей та мотивацій
до придбання творів мистецтва, враховуючи
одночасно
економічний
стан
країни
громадянства споживачів у кожній групі,
економічний та політичний стан країн, в яких ті
чи інші споживачі творів мистецтва ведуть
свою професійну діяльність.
Заглиблюючись у вивчення питання
формування сегментів споживачів арт-ринку за
психографічними ознаками, маркетолог має
брати до уваги спосіб життя потенційного
покупця на арт-ринку. А через спосіб життя
маркетолог вже намагається охарактеризувати
тип особистості та мотивацію поведінки
покупця. Для сегментації покупців за способом
життя їх можна розподілити на тих, що
проживають у містах, селищах, селах,
враховуюючи додатково, чи є в даних
населених пунктах потужні містоутворювальні
підприємства, аеропорти, великі транспортні
магістралі,
популярні
курортні
зони
відпочинку.
При сегментуванні потенційних покупців
арт-ринку за психографічними ознаками,
вивчається:
- ставлення потенційного покупця на
арт-ринку до інновацій, тобто, чи є він
новатором,
чи
консерватором,
чи
традиціоналістом;
- ставлення потенційного покупця на
арт-ринку до себе, як до лідера, або як до
людини, кращої за інших, або як до людини,
однакової серед інших, або як до людини, що не
спроможна впливати на будь-які навколишні
обставини;
- хто є прикладом для наслідування в
потенційного покупця на арт-ринку – відомі
особистості
серед
митців,
чи
серед
колекціонерів, чи серед мистецтвознавців, або
хтось з оточуючого середовища, наприклад,
батьки, подруги, друзі, однолітки, сусіди;
- яка може бути у потенційного покупця
внутрішня мотивація для покупки товару на
арт-ринку – прагнення до визнання, чи
прагнення до самовираження, чи комерційний
розрахунок;
- яке ставлення в потенційного покупця
до вітчизняних митців чи до митців з тих чи
інших країн, регіонів світу;
- яку життєву позицію має потенційний
покупець – активну, позитивну, пасивну,
агресивну;
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- які загальнозрозумілі життєві цінності
має потенційний покупець товарів арт-ринку –
родина,
сімейний
затишок,
здоров’я,
самореалізація, духовне зростання, дозвілля,
відпочинку, захоплення тощо.
Деякі
маркетологи
на
арт-ринку
користуються певними моделями споживацької
поведінки. Наведемо відповідні приклади.
Перша модель. Покупці творів мистецтва
поділяються на три основні групи, залежно від
того, з якою метою вони набувають твори
мистецтва: 1 група – колекціонери тематичних
зібрань творів мистецтва; 2 група – цінителі
мистецтва, які не мають поки конкретної мети
стосовно придбання творів мистецтва для
оформлення інтер’єру, чи початку зібрання
колекції, чи для подарунку тощо; 3 група –
комерсанти, галеристи, дилери, спекулянти, що
мають на меті придбання творів мистецтва з
метою подальшого перепродажу чи іншого
комерційного використання.
Відомий науковець Ф. Хук виділяє 4
групи покупців на арт-ринку: 1 група – покупці
творів мистецтва, що мають комерційну мету; 2
група – покупці творів мистецтва, що мають на
меті підвищення власного статусу в
суспільстві; 3 група – покупці творів мистецтва,
що мають на меті здобуття певного духовного
блага; 4 група – покупці творів мистецтва, що
мають на меті здобуття певної естетичної
насолоди та інтелектуального зростання.
[7, 408].
Відома польська дослідниця арт-ринку Р.
Таньчук
пропонує
інший
погляд
на
сегментацію мотивів щодо придбання творів
мистецтва на арт-ринку, а саме: економічні,
ідеологічні, патріотичні, наукові, рекламні,
ірраціональні, егоїстичні мотиви [8].
Цікавий сегмент на арт-ринку виділяє
дослідник Т. Веблен у своїй роботі «Теорія
бездіяльного класу» – споживачі, що купують,
насамперед, розкішні та високовартісні товари,
в тому числі твори мистецтва, маючи на меті
демонстрацію власного соціального та
економічного владного статусу в суспільстві [9,
28-30].
Згадаємо також найбільш поширений
приклад сегментації споживачів арт-ринків на 3
групи:
– безпосередні споживачі художніх
творів, в тому числі колекціонери, працівники
музеїв, галеристи, дилери, бізнесмени, що
набувають твори мистецтва для подальшого
зберігання або перепродажу;
– споживачі,
що
використовують
можливості символічного «привласнення»
творів мистецтва, в тому числі відвідувачі
музеїв, галерей, виставок тощо, де споживання
творів має символічний характер;
– споживачі,
що
використовують
приватну форму спілкування з мистецтвом в
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домашніх умовах через монітори інтернету та
телебачення.
Сегментація арт-ринків при застосуванні
маркетингових методів дає можливість
ефективно регулювати тенденції та розвиток
ринкових взаємовідносин.
Наукова новизна полягає в розширенні
уявлень про технології сегментації ринку
мистецтва. У статті проаналізовано алгоритми
маркетингових технологій при сегментації
ринку образотворчого мистецтва. Зазначимо,
що в маркетингу образотворчого мистецтва
цілеспрямовано
та
продуктивно
використовуються технології сегментації артринків та технології позиціонування творів
мистецтва. Сегментація арт-ринків дає
можливість високоефективно виділяти та
систематизувати
групи
споживачів,
та
шанувальників
творів
образотворчого
мистецтва у відповідності з їхніми цілями та
мотиваціями.
Висновки. Проведений у статті аналіз
проблем
використання
традиційних
маркетингових технологій у маркетингу
мистецтва дає підстави констатувати, що такі
технології на арт-ринку використовуються, але
вони суттєво відрізняються від інших ринкових
сфер. Слід зазначити, що технологія
сегментування ринку достатньо активно
використовується на арт-ринку в роботі музеїв,
галерей, аукціонів. Технологія сегментування
ринку дає можливість регулювати процеси
виникнення та задоволення попиту на художні
твори та їх реалізацію.
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ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
В ЮВЕЛІРНОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ
Мета дослідження. Висвітлення проблеми занепаду традиційних народних мистецтв, пов’язаної з
функціонуванням унікальних художніх промислів в Україні у напрямку ювелірного мистецтва. Методологія
дослідження базується на використанні спостережень мистецтвознавчого, історичного та культурологічного
аналізу. Наукова новизна полягає у акцентуванні уваги на розкритті історичних фактів розвитку ювелірного
мистецтва на теренах України, що у подальшому сприяло масовому виробництву на організованих державою
підприємствах та визначення загальної проблематики ювелірної справи. Висновки. Наприкінці ХХ століття
більшість державних підприємств не витримали економічного переходу до ринкових відносин. Втрата системи
постачання сировини, розпад міжрегіональних усталених зв’язків, обмеження майстрів в творчих можливостях,
неадекватна система оподаткування, подорожчання енергоносіїв та скорочення обсягів збуту позначилось
стрімким падінням діяльності художніх ювелірних промислів. Сучасні майстри ювеліри після проголошення
суверенної України продовжили розвиватися, чим відзначилось створення державної пробірної служби України,
а пізніше і колективного об’єднання – Асоціації ювелірів України. Зорієнтувавшись на світові модні тенденції
підвищився естетичний та художній рівень виробів української ювелірної промисловості. Утворення і зростання
невеликих приватних ювелірних фірм, проведення персональних та групових виставок художників-ювелірів у
Києві, Львові та інших містах позитивно віддзеркалилося на художньому вигляді виробу, що не завжди корелює
з економічною складовою.
Ключові слова: виробництво, художня промисловість, майстер, художник-ювелір, виствки, ювелірне
мистецтво.
Varyvonchyk Anastasiіa, Doctor of Sciences (Art Studies), Associate Professor, Professor of the Department of
Technology and Design, Kyiv National Universiti of Culture and Arts; Tsugorka Oleksandr, Honored Artist of Ukraine,
candidate of Arts, Professor, Professor of the Department of Painting and Composition, National Academy of Fine arts
and architecture; Mazur Bogdan, People's Artist of Ukraine, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Sculpture, National Academy of Fine arts and architecture
Historical context and current trends in the jewelry art of Ukraine
The purpose of the article. Illumination of the problem of the decline of traditional folk arts associated with the
functioning of unique art crafts in Ukraine in the direction of jewelry art. Methodology. The research methodology is
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based on the use of observations of art-historical, historical and cultural analysis. The scientific novelty lies in focusing
on the disclosure of historical facts of the development of jewelry art in Ukraine, which further contributed to mass
production on enterprises organized by the state and the definition of the overall issue of jewelry. Conclusions. At the
end of the twentieth century, most state-owned enterprises have not sustained the economic transition to market relations.
The loss of the supply system of raw materials, the decomposition of interregional well-established connections,
restrictions of masters in creative opportunities, an inadequate taxation system, the rise in the price of energy carriers, and
the reduction of sales volumes affected the rapid fall in the activities of art jewelry. Modern masters of jewelers after the
proclaiming of sovereign Ukraine continued to develop, which noted the creation of the state's poster service of Ukraine,
and later the collective association - the association of jewelers of Ukraine. Oriented on world fashion trends increased
the aesthetic and artistic level of products of the Ukrainian jewelry industry. Education and growth of small private jewelry
firms, carrying out personal and group exhibitions of jewelers in Kyiv, Lviv, and other cities have a positive effect on the
artistic form of products, which has not always correlated with the economic component.
Key words: production, art industry, master, artist-jeweler, recession, jewelry art.

Актуальність
теми
дослідження.
Звертаючи увагу на умови сучасної активізації
культурного, економічного, політичного життя
та тенденцій до змін місцевих особливостей у
побуті, культурі набувають актуальності
питання, сприяння та підтримки розвитку
найкращих народних українських традицій у
ювелірному
мистецтві
та
відродження
підприємств цієї галузі. Дослідження, пов’язані
з проблемами скорочення кількості продукції,
що випускається і низьким темпом розвитку
виробничих
потужностей
в
ювелірній
промисловості
теперішнього
часу
представляють актуальність в Україні, в зв’язку
з
відсутністю
зазначених
досліджень.
Загострена економічна ситуація в країні
гальмує розвиток цієї галузі. Для вирішення
проблем в ювелірній промисловості нами
позначене коло питань першорядного розгляду.
В даний час назріває необхідність створення
спеціальних організації, спільнот, що внесуть
відповідні законопроекти на розгляд і
затвердження та вплинуть на розвиток
ювелірної промисловості і збільшення валового
національного продукту.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Різноманітні аспекти художніх промислів
України
досліджували
мистецтвознавці,
історики, культурологи, практики-дизайнери
та ін. І. Крип’якевич (Народні гравюри XVII ст.
1971), Т. Кара-Васильєва («Творці дивосвіту»
1984), Є. Антонович, Р. Захарчук-Чугай та М.
Станкевич
(«Декоративно-прикладне
мистецтво» 1992), О. Підвисоцька (Ювелірне
мистецтво України раннього залізного віку.
1999), З. Чегусова («Декоративне мистецтво
України ХХ століття. У пошуках «великого
стилю» 2005),
М. Селівачов (Лексикон
української
орнаментики
(іконографія,
номінація, стилістика, типологія) 2009), А.
Радченко («Дерев’яний та металевий декор у
міській архітектурі Гуцульщини і Покуття
наприкінці ХІХ, у першій третині ХХ ст.
(генезис, типологія, стилістика» 2009), та інші.
Аналіз досліджень і публікацій з ювелірного
мистецтва в Україні розглянутий в роботах І.

Крип’якевич [4], М. Назимок [6], Л. Пасічник
[7], Роготченко О. [8] та ін.
Мета
дослідження.
Висвітлення
проблеми занепаду традиційних народних
мистецтв, пов’язаної з функціонуванням
унікальних художніх промислів в Україні у
напрямку ювелірного мистецтва.
Виклад матеріалу дослідження. Народне
мистецтво є одним з багатющих джерел, з якого
черпали століттями взірці вітчизняної і родової
етнокультури для вживання їх в сучасності.
Саме ювелірне мистецтво України належить до
такого народного мистецтва.
Обробка металу в Україні сформувалась
задовго до епохи Київської Русі (наприкінці Х
– середини ХІІ ст.) і була ознаменована
розвитком художнього ремісництва, серед яких
вагоме місце займала обробка металу, а саме
литво, штампування, зернь, емаль, скань,
карбування,
золочення, ковка, виколотка,
ювелірна справа з виконання металевих
прикрас: колти, сережки, перли, гривні
(нашийні прикраси), гривні (медальйони),
дзвіночки, підвіски, ланцюги, перстні, обручки,
браслети,
намиста.
Перли
були
найпоширенішими прикрасами на Русі. Ними
оздоблювали головні убори, намиста, одяг бояр
та князів, речі церковного вжитку та інші.
Центром де виконували такі вироби був місто
Київ. «В ХІ ст. німецький вчений монах Теофіл
у «Трактаті про різні види мистецтва» ставить
ювелірів Київської Русі на друге місце після
візантійських» [4, 143-150].
Як відомо в часи мідно-кам’яного віку
(енеоліту) в IV–III тис. до н. е. люди вміли
виготовляти жіночі прикраси. Саме тоді були
перші спроби кування міді, що надали
можливість
створити
знаряддя
праці.
Попередні спроби кування міді були
«холодними», а на протязі часу цей вид металу
плавили та вилучали з різних руд. Відкриття
бронзи відбулось у ІІ тис. до н.е. і позначилось
як бронзова доба. Обробка художнього металу
вимагала майстерності, тому швидко стала
окремою галуззю. Вона поділялась на види:
ювелірна справа, лиття, кування, гравірування.
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Майстерність
ювелірів
позначилась
у
виконанні таких прикрас як: браслети,
каблучки, підвіски, що після виготовлення
застосовували на одязі, поясах та як прикраси
[4, 143-150].
Однією з яскравіших культур, по цей час,
залишається скіфська (залізна доба, VII ст. до н.
е. – III ст. н. е. ). Скіфське мистецтво відоме
різьбленням по кістці і дереву, а головне,
майстерна, тонка обробка металу. Відомі
золоті шедеври, що виконувалися за художнім
прийомом – «пектораль з Товстої могили» та
інші вироби у скіфському звіриному стилі. На
зображеннях скіфських золотарів образи
фантазійних тварин: сфінкси з головами
людини, грифони, химери, складні зооморфні
реалістичні композиції [9, 275]. На той час
майстри ювеліри володіли усіма відомими нам
сьогодні техніками: гравірування, карбування,
інкрустація, позолота, литво.
На протязі двох століть в українських
степах не зупинявся рух народів з Азії.
Печеніги, угри, хазари, болгари рухались на
Захід
завойовуючи
українські
землі.
Руйнувались традиції, культура, вміння,
майстерність і досвід минулих поколінь [4, 143150]. Складні історичні процеси, що
відбувались на українських землях, посприяли
створенню нових слов’янських звичаїв,
традицій, мистецтв які розвинулись під час
Київської Русі. Слов’яни, працюючи з металом,
застосовували різноманітні техніки: литво,
кування, карбування. Створювали браслети,
скроневі прикраси для жінок, колти на стрічках,
різноманітні топірці з металу, амулети, бляхи.
Давнішнє слов’янське ювелірне мистецтво
відзначалось і за стилем своїми міфологічними,
символічними, зображеннями: сонце, місяць,
зірки, птахи, тварини, люди, сюжети та мотиви,
які
у
майбутньому
пов’язували
з
християнством [4, 143-150].
З приходом монголо-татарської навали в
містах Київської Русі, знищувалось населення,
а ремісників полонили. У XV – XVII століттях
на Русі розпочався розвиток ювелірного
мистецтва та золотарства за новим стилем –
«ренессанс».
Відроджували
декоративні
елементи у містах Львів, Київ, Кам’янецьПодільський та інших. Мистецтво ювелірної
справи почало відроджуватись у м. Холм на
землях Галицько-Волинського князівства та
інших містах де працювали кваліфіковані
майстри,
спроможні
виконувати
високохудожні складні роботи [4, 143-150]. У
XVII столітті майстри ювеліри належали до
спільних малярських цехів, де учень для
отримання звання «майстер» створював
показову
роботу
високої
якості
та
відпрацьовував практику в іншій державі. По
закінченні роботи майстер-ювелір мав право

залишати на виробі авторський підпис деколи
ініціали. [2, 273].
У XVIII століття на території України
проводились ринкові ярмарки де майстриювеліри пропанували свої вироби. Ювеліриєвреї в провінціях ювелірну справу поєднали з
годинникарством. Фабричні вироби наприкінці
ХІХ ст. витіснили ювелірні прикраси,
впроваджуючи механізовану роботу шаблонів і
штампів і вживаючи здешевлені металеві
сплави. Важким етапом в розвитку ювелірного
мистецтва був початок ХХ ст. в Україні [2, 275].
Радянська влада внесла свої корективи в
ювелірне мистецтво. Погіршилось постачання
сировини, відбулись зміни з коштовними
прикрасами і вироби змінились на дешеві.
Використовували матеріали із застосовуванням
штучного каміння та скла. Художникаммайстрам пропанували створення винаходів за
новими техніками та використанням інших,
сучасних матеріалів. Розпочалась боротьба з
копіюванням зразків і виробів пережитих епох
і віків. Створювати вироби з дорогоцінних
металів дозволялось лише виробництвам з
державним забезпеченням. В Україні це були:
«Київський ювелірний завод» (1936 р.),
«Харківський ювелірний завод» (1923 р.,
починав як годинниковий завод, в 1930 р. вже
працював
як
ювелірний),
«Львівський
ювелірний завод» (1944 р.), «Одеський
ювелірний завод».
В художньому мистецтві ХХ століття
розповсюджувався
стиль
«радянський
класицизм». На ювелірних виробництвах були
складнощі в обмеженні з фаховими проектами,
ізоляція у наданні професійної інформації,
відсутність можливості обміну кадрів і
конкуренції, ідеологічна заборона та попит
споживачів не досліджувався, тому ювелірний
дизайн розвитку не мав, так само давались в
знаки брак художньої і професійної освіти, що
гальмувало розвиток ювелірної справи в
Україні. З 1927 по 1958 рр. функціонували
чотири пробірні установи з провідними
центрами галузі в містах Києві, Харкові, Львові
та Одесі. Асортимент ювелірних виробів 60-70х років ХХ ст. практично не змінювався єдиним
винятком були виробництва
республік
Прибалтики де випускали вироби з бурштину.
Як зазначає мистецтвознавець О. Роготченко:
«Професійні художники, народні майстри,
артілі ювелірів і прості громадяни почали
виготовляти
прикраси.
Спочатку
без
застосування металу, а пізніше з включенням
легкої металевої конструкції. Існувала думка,
що «ювелірно-біжутерний» вибух трапився
саме дякуючи бурштиновій «епідемії»» [8, 33].
У 70-80-х роках ХХ століття виробів з
золота у торгівлі майже не було. При
заповненні заяви на шлюб у РАГСі майбутні
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чоловік і дружина до весілля отримували
талони з цифровим кодом, з яким, в магазині
«для молодят» у відділі «ювелірні вироби»,
мали можливість купити обручки та інші речі
весільного вбрання. Ювелірне мистецтво
держави не змінювалось, як і багато інших
підприємств Радянського Союзу місцевої та
легкої промисловості. Створення нових
художніх виробів та введення прогресивних
моделей не підтримувалось керівництвом, тому
що вимагало змін часових норм при виконанні
виробу, перерахунок норм оплати праці, і тягло
за собою переобладнання процесу робітників, а
головне, подорожчання виробу при кінцевому
результаті.
У 90-ті роки ХХ століття державою була
дозволена приватизація виробництв і заводів
які продовжили роботу під назвою Виробничі
Акціонерні Товариства. Дрібні, невеличкі
майстерні мали змогу виконувати лише дрібні
роботи з ремонтну ювелірних виробів [2, 283].
З 2000 р. на ВАТ «Українські ювеліри»
впроваджується модернізація виробничого
процесу та згодом отримує нову назву ВАТ
«Київський ювелірний завод», який стає
провідним виробником ювелірної галузі
України» [5]. Асортимент продукції цього
підприємства від дрібних прикрас (булавки,
брошки,
браслети,
підвіски,
каблучки,
хрестики, ланцюжки, кольє, ладанки, та ін.) та
посуду до декору інтер’єру, сувенірних
виробів,
церковних
речей,
атрибутики
релігійного значення, відзнак та нагород.
Завдяки сучасним технологічним процесам та
технічній
оснащеності
завод
став
прогресуючим підприємством та підняв на
високий рівень виготовлення ювелірних
прикрас та виробів [5]. На даний час ВАТ
«Київський ювелірний завод» офіційно не
існує. Кінцевий випуск ювелірних виробів
здійснювався у 2014 році.
Схожі процеси відбувались і на
Харківській ювелірній фабриці (ХЮФ). У 1970
році її було «передано в підпорядкування
Всесоюзному державному промисловому
госпрозрахунковому об’єднанню ювелірної
промисловості «Союзювелірпром». У 1973 році
підприємство
перереєстровано
на
«Харківський ювелірний завод»» [6, 219].
Осучаснені виробничі потужності позитивно
вплинули на художній рівень виробів та якість
продукції. Підприємство було не зацікавлено у
постійно влаштованих художниках, які
працювали згідно письмової угоди на
договірних умовах. Сьогодні Харківський
ювелірний завод є одним з представників
ювелірної галузі у виготовленні срібних
виробів в Україні. Асортимент заводу
складається з каблучок, обручок, кольє,
шпильок для одягу, підвісок, ланцюжків

ручного та машинного плетення, браслетів,
запонок, затискачів для краваток, сувенірної
продукції і столового срібла. Також особливим
виробом є іонізатори води. Майстри
застосовують
різні
техніки:
лиття,
патинування, штампування, позолота срібла,
інкрустування, холодна емаль та ін. [7].
З 1967 р. Одеську ювелірну фабрику було
перейменовано на Одеський ювелірний завод
[6, 223]. У 1992 р. перейменовано на Орендне
підприємство Одеський ювелірний завод
«Аурум». З 1994 р. на підприємстві провели
модернізацію та отримано статус ЗАТ
«Аурум». Виробничі потужності мають ділянку
автоматичного
ланцюжкового
в’язання,
механічної обробки, установки магнітного
голчатого полірування, введено ділянку
безперервного литва срібного та золотого дроту
при якому застосовується метод засмоктування
вакуумом та ін. [6, 223]. Асортимент продукції
ЗАТ «Аурум» охоплював сережки, ланцюжки,
браслети,
кольє,
каблучки,
підвіски,
медальйони, брошки, вироби обрядової та
ритуальної тематики та інші. Виробництво
безперервно оновлювало продукцію згідно
попиту охоплюючи понад двісті виробів за рік.
На початку 2009 р. ЗАТ «Аурум» припинив
свою діяльність [6, 223].
У 1972 р. Львівську ювелірну фабрику
перейменували на Львівський ювелірний завод.
На його базі спільно з Львівським спеціальним
конструкторським технологічним бюро в 1974
році було відкрито Львівське виробничотехнічне об’єднання «Ювелірпром» де
випускали
«ювелірні
вироби,
нових
високопродуктивних зразків технологічного
обладнання,
засобів
механізації
та
автоматизації» [3]. З переходом на нові
економічні і ринкові умови господарства,
підприємство наприкінці ХХ ст. було
реорганізовано у Львівський державний
ювелірний завод, яке залишається державним і
працює донині [3]. Адміністрації заводу
вдається підтримувати виробничу діяльність,
незважаючи на проблематичну економічну
ситуацію встановлювати нові лінії із
виготовлення
різноманітних
виробів,
зберігаючи львівські традиції [3].
З 1999 року в Києві під керівництвом
Київської міської адміністрації, Асоціації
ювелірів України «Діамант», АТ «Київський
міжнародний контрактовий ярмарок» [7] було
організовано міжнародну виставку «Ювелір
Експо Україна». Виставка проходить кожен рік
у травні та збирає кращих ювелірів України та
зарубіжжя. Так само кожний рок у Харкові та
Одесі відбуваються міжнародні виставки за
участі представників ювелірного мистецтва
«Ювелірний салон», «Ювелір-Престиж», «Еліт
Експо».
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В Україні зростає кількість приватних
ювелірних підприємств: «Арніка» ТОВ «АртВіваче», «ТМ Bobiju», ТОВ «Голдланд»,
ювелірний дім «Ірис», СП «Укрзолотопостач»,
Завод «Ремточмеханіка», ТОВ «Аквамарин G»,
ТОВ «Арізона-Харків», ТОВ «Константа-К»,
СД «Сокіл»,
АТ «Корал»,
одеське
підприємство «Золота лелека», компанія
«Золото Львів», ювелірна лінія «Соломія», та
інші [7].
Висновки. Наприкінці ХХ століття
більшість
державних
підприємств
не
витримали економічного переходу до ринкових
відносин.
Втрата
системи
постачання
сировини, розпад міжрегіональних усталених
зв’язків, обмеження майстрів в творчих
можливостях,
неадекватна
система
оподаткування, подорожчання енергоносіїв та
скорочення
обсягів
збуту
позначилось
стрімким падінням діяльності художніх
ювелірних промислів. Сучасні майстри ювеліри
після проголошення суверенної України
продовжили розвиватися, чим відзначилось
створення державної пробірної служби
України, а пізніше і колективного об’єднання –
Асоціації ювелірів України. Зорієнтувавшись
на світові модні тенденції підвищився
естетичний та художній рівень виробів
української
ювелірної
промисловості.
Утворення і зростання невеликих приватних
ювелірних фірм, проведення персональних та
групових виставок художників-ювелірів у
Києві, Львові та інших містах позитивно
відображається на художньому вигляді виробу,
що не завжди корелює з економічною
складовою.
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МЕТАФІЗИКА ПОСТМОДЕРНОГО ФІГУРАТИВУ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ
КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Метою пропонованої публікації є дослідження художніх традицій та концептуальних новацій у творчості
українських митців межі ХХ–ХХІ ст. Основним методологічним підходом є культурно-семіотичний аналіз форм
прояву візуалізації сучасної художньої культури. Застосування системного підходу дозволило вивчити
семіотичні системи, що сприяють усебічному розкриттю проблеми семантики сучасних форм візуалізації.
Інтегративний підхід уможливив дослідження у нових формах візуалізації сучасної художньої мови, що поєднала
в собі інформаційну та естетичну функції. Через виявлені зміни традиційні образи візуалізуються за допомогою
нової художньої мови, що не відповідає традиційним змістам художнього образу. Наукова новизна роботи
полягає у осмисленні метафізики постмодерного фігуративу в сучасному українському мистецтві. Характерною
особливістю розвитку сучасної культури є стрімкі соціальні перетворення, що охоплюють усі сфери людської
діяльності. Для структури мистецтва, природа якого обумовлена постійними змінами та оновленням, важливою
є проблема співвідношення традиції і новаторства. Так, сучасні художники у своїх фігуративних, нефігуративних
та концептуальних практиках використовують пам’ять художньої культури і мистецьких традицій як
посередника між минулим та сучасним. Українські арт-практики вибудовують множинну та різнопланову
художньо-образну систему, засновану на механізмі взаємодії традицій і новацій, залученні до творчого процесу
конкретних стильових сполучень минулого і сучасності та рефлексії на культурні реалії. Висновки. Українська
культура відроджується за такими основними напрямами: посилився процес самосвідомості та формування
національної історичної пам’яті, визначився вектор розвитку соціальної свідомості. Також, завдяки послабленню
тоталітарного контролю, оновилися ідеологічні та духовні суспільні норми. В умовах вільнішого культурного
розвитку художники використовують прості та зрозумілі сюжети та образи у різних незвичних контекстах, часто
візуалізуючи детермінанти оновлення колективної свідомості. При цьому вихід вітчизняного мистецтва на
світову мистецьку арену означив нагальну необхідність швидких змін в усіх сферах образотворчості. Ця
швидкість обумовила коло складних проблемних питань, пов’язаних із непростою взаємодією традицій та
новацій, а також народного та класичного у сучасному мистецтві, визначила формування нового образного ряду.
Ключові слова: українська культура, постмодернізм, фігуративне мистецтво, сучасне українське
мистецтво.
Mironova Tatiana, Ph.D. in Arts, Director City Gallery “Lavra”
Metaphysics of postmodern figurative art in Ukrainian art of the late XX - early XXI century
The purpose of the article is to study the artistic traditions and conceptual innovations in the works of Ukrainian
artists of the XX-XXI centuries. In contemporary Ukrainian art, figurative language is produced simultaneously with the
renewal of public consciousness and in certain aspects directly contributes to its formation. Figurative imagery using
Ukrainian artists of this cultural period is not only the result solely of sensory experience, they also absorb the
institutionalization of social experience that allows them to reflect different levels of reality. The methodology is the
cultural-semiotic analysis of the forms of manifestation of visualization of modern art culture. The application of a
systematic approach allowed us to study semiotic systems that contribute to the comprehensive disclosure of the problem
of the semantics of modern forms of visualization. The integrative approach has enabled research in new forms of
visualization of modern artistic language, which combines informational and aesthetic functions. Due to the revealed
changes, traditional images are visualized with the help of a new artistic language, which does not correspond to the
traditional meanings of the artistic image. The scientific novelty of the work lies in understanding the metaphysics of
postmodern figurative art in contemporary Ukrainian art. A characteristic feature of the development of modern culture
is the rapid social transformation, covering all areas of human activity. For the structure of art, the nature of which is due
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to constant change and renewal, the problem of the relationship between tradition and innovation is important. Thus,
contemporary artists in their figurative, non-figurative and conceptual practices use the memory of artistic culture and
artistic traditions as a mediator between the past and the present. Ukrainian art practitioners build a multiple and diverse
artistic and image system based on the mechanism of interaction of traditions and innovations, involvement in the creative
process of specific stylistic combinations of past and present, and reflection on cultural realities. Conclusions. Ukrainian
culture is being revived in the following main directions: the process of self-consciousness and the formation of national
historical memory has intensified, and the vector of development of social consciousness has been determined. Also, due
to the weakening of totalitarian control, upgraded ideological and spiritual social norms. In the context of freer cultural
development, artists use simple and clear images in various unusual contexts, often visualizing the determinants of the
renewal of the collective consciousness. At the same time, the entry of domestic art into the world art arena meant the
urgent need for rapid change in all spheres of art. This speed led to a number of complex problematic issues related to the
difficult interaction of traditions and innovations, as well as folk and classical in contemporary art, determined the
formation of a new series of images.
Key words: Ukrainian culture, postmodernism, figurative art, contemporary Ukrainian art.

Актуальність теми дослідження. Істотні
трансформації суспільної свідомості завжди
якимось чином втілюються у культурному та
мистецькому просторі. В українському
мистецтві межі ХХ–ХХІ ст. фігуративна мова
виробляється
одночасно
з
оновленням
суспільної свідомості та в певних аспектах
безпосередньо
сприяє
її
формуванню.
Фігуративні
образні
системи,
які
використовують українські художники цього
культурного періоду, є не лише наслідком
винятково чуттєвого досвіду, вони також
поглинають
досвід
соціальної
інституціоналізації,
що
дозволяє
їм
відображати
різні
рівні
реальності.
Характерною особливістю розвитку сучасної
культури є стрімкі соціальні перетворення, що
охоплюють усі сфери людської діяльності. Для
структури
мистецтва,
природа
якого
обумовлена
постійними
змінами
та
оновленням,
важливою
є
проблема
співвідношення традиції і новаторства.
Розуміння традиції в мистецтві як феномену
наступності поколінь та історичних періодів і
відтворення елементів соціальної та культурної
спадщини апелює до поняття новизни, яка так
чи інакше властива різним епохам. Переломні
моменти в суспільстві стають природними
об’єктами рефлексії в культурному полі: як у
контексті розриву з минулим, так і в контексті
оновлення ситуації, позаяк обов’язкова для
будь-якої культури єдність традицій визначає її
не як цілісне формування, а як процес відбору,
передачі та розвитку художнього досвіду. Цей
досвід в різних контекстах характеризується
реконструктивними,
деформаційними
та
відроджувальними перебудовами. Так, сучасні
художники
у
своїх
фігуративних,
нефігуративних та концептуальних практиках
використовують пам’ять художньої культури і
мистецьких традицій як посередника між
минулим та сучасним. Українські арт-практики

межі століть вибудовують множинну та
різнопланову художньо-образну систему,
засновану на механізмі взаємодії традицій і
новацій, залученні до творчого процесу
конкретних стильових сполучень минулого і
сучасності та рефлексії на культурні реалії.
Аналіз
останніх
досліджень.
Дослідженням феномену сучасної візуальної
культури, методологією аналізу візуального
образу стосовно різних типів візуальних
мистецтв
займаються
наразі
науковці
лабораторій та відділів Інституту проблем
сучасного мистецтва НАМ України, галеристипрактики приватних мистецьких інституцій, що
вказує на дедалі більший інтерес до динамічних
тенденцій і проблем сучасного мистецтва. Так,
дослідження
художнього
образу
в
українському мистецтві входить у коло
наукових інтересів В. Сидоренка, Л. Турчак,
О. Федорука; питання оновлення художньої
мови образотворення у своїх працях
досліджують Г. Скляренко, Н. Авер’янова,
М. Протас,
О. Авраменко;
розвитком
актуальних мистецьких напрямів цікавляться
О. Голубець,
О. Чепелик,
Н. Мархайчук;
регіональні школи розглядають у своїх
наукових працях Л. Савицька, О. Голубець,
С. Рибалко та багато інших.
Метою пропонованої публікації є
дослідження
Художні
традиції
та
концептуальні новації у творчості українських
митців межі ХХ–ХХІ ст. Наукова новизна
роботи полягає у осмисленні метафізики
постмодерного фігуративу в сучасному
українському мистецтві.
Виклад основного матеріалу. Зміна
життєбудови, викликана виходом із кризи
західноєвропейської культури, позначилася на
певних трансформаціях не лише людського
світобачення, а й на створенні принципово
іншого концептуального мистецтва. Так, одним
із основних художніх засобів мистецтва,
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активний розвиток якого відбувався наприкінці
ХХ — на початку ХХІ ст., стало використання
формату, близького до визначеного та
дослідженого Умберто Еко, названого ним
«відкритий твір». Цей формат характеризується
відмовою від останніх і остаточних смислів, що
можуть бути нав’язані глядачеві автором, він
передбачає множинність інтерпретацій та в
підсумку — сприяє пробудженню мислення та
креативних здібностей. Таким чином, художній
твір залучає глядача до певної «співпраці»,
роблячи його повноправним учасником
творчого процесу — співтворцем; який не
пасивно сприймає, а активно генерує нові
інтерпретації.
Відкритий
твір
містить
надлишок інформації, безліч потенційних
смислів та культурних контекстів, у яких
звична «логіка двох систем цінностей
(класичне “або — або” між істинним і хибним,
між даним та його протилежністю) більше не є
єдиним можливим інструментом пізнання,
яким торують собі шлях логічні уявлення про
множинні
цінності,
що
“узаконюють”,
наприклад, невизначеність як обґрунтовану
розв’язку пізнавальної дії», — в свідомості
глядача вони розривають причиннові зв’язки та
викликають незвичні поєднання ідей та форм
[8, 5].
В українському мистецтві стратегії
фігуративного живопису розвиває Віктор
Сидоренко,
творчість
якого
відзначає
особливий стиль на межі реалізму та
неоавангардизму. «Формування мистецької
особистості Віктора Сидоренка припало на
складний час, коли пошуки нових форм
художнього вираження, засвоєння і осмислення
світових тенденцій перепліталися з потребою
національної самоідентифікації, застосуванням
символів, кодів власної історичної та
образотворчої традицій. А це неминуче
спонукало митців до філософського осягнення
явищ і подій, що відбивалося також у
мемуарних та щоденникових записах, які
доводилося приховувати від недремного ока
наглядачів від влади» [7, 33–41]. На відміну від
сюжетних уподобань більшості сучасних
художників, творчість Сидоренка базується на
трьох ключових аспектах, а саме: на пам’яті як
реконструктивному
елементі,
на
пеереосмисленні як деформаційному процесі, а
також на історичній рефлексії як складовій
відродження традицій. Образ «транзитивного
персонажа»,
яким
Віктор
Сидоренко
займається вже понад чверть століття,
репрезентує розвиток сучасного культурного
процесу, набуваючи рис метафізичного
персонажа, який звільняється від нашарувань

тоталітарного режиму минулого та символізує
шлях людини, народженої радянською епохою,
у простір нового часу. В кожному проекті
художник залишає для свого персонажа право
вибору, вказуючи, що суспільство «все ще
перебуває в транзитному стані переходу між
радянським минулим і капіталістичним
сьогоденням, нам не дано втекти зі свого
минулого, яке стає підсвідомістю сьогодення, і
не дано перехитрити майбутнє» [5].
Художник, прагнучи до полістилістики
та міждисциплінарності, створює роботи з
використанням простору та об’єму, називаючи
свої живописні та скульптурні твори «артоб’єктами». Працюючи в реалістичній манері
та використовуючи фотографічне бачення,
Віктор Сидоренко розширює межі видимого за
допомогою асоціативних нашарувань —
кольорових
та
формотворчих
рішень.
Незмінним
лишається
тільки
образ
Персонажа — людини в кальсонах — вбраного
в тоталітарний предмет одягу, який носили у
ХХ ст. усі — від солдатів до цивільних, від
тюремників до в’язнів. Художник передає
своєрідну спільність долі усього покоління
людей ХХ ст. Вперше цей образ з’явився у
творчості Сидоренка у 1996 р. в проекті
«Амнезія», коли «переживаючи складний і
багато в чому незавершений і до сьогодні
процес національного самовизначення, Україна
відкидала своє радянське минуле, прагнула
викреслити його з колективної пам’яті», —
зазначає сам художник [1]. Сьогодні цей
Персонаж перебуває в в пошуку необмежених
можливостей свободи, він вільний, легкий та
все ще актуальний. Віктора Сидоренка понад
усе цікавить розвиток його Персонажа, зміни
його існування залежно від історичних та
соціальних
пертурбацій.
Сьогодні
«транзитивний персонаж» розвивається в
режимі
кількох
різних
векторів:
від
посттоталітарного — трансформуючись крізь
ідеологічні міфологеми — до метафізичності й
трансцендентності.
Кожен
проект
художника — цілісна соціальна інсталяція, що
взаємодіє з навколишнім простором та
контекстом. При цьому в різних експозиціях
можуть
бути
скомпоновані
елементи
попередніх серій та проектів, постаючи в
новому
трактуванні.
Говорячи
про
репрезентацію культурного героя у просторі
сучасного візуального мистецтва України,
Віктор Сидоренко вказує на її різні стратегічні
спрямування:
«Реконструкцію
як
репрезентивну стратегію, що прагне відновити
автохтонні засади національної ідентичності і
сформувати новітню типологію культурних
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героїв України. Реалізація цієї стратегії
уповільнюється впливом тенденцій сучасної
культури. Деконструкція як репрезентивна
стратегія, спрямована на руйнацію культурних
героїв радянських часів та новітніх постатей
масової культури, анонімізує митця і
персонажа візуального твору, надаючи
художнику змогу віднайти інші форми
ідентичності. Симуляція як репрезентивна
стратегія часто ототожнює культурного героя з
машиною,
симулюючи
“людяність”
та
суб’єктність останньої» [9].
Художник
Ілля
Чичкан —
автор
концепції психодарівнизму в сучасному
мистецтві — у своїх проектах запрошує глядача
в особливий світ снів і фантазій, які художник
характеризує як «шизо-арт». Наприклад,
роботи для його виставки «Королівство»,
показаної в просторі «Mironova Gallery» у
2012 р., були створені спеціально для галереї
під час подорожі в Тайланд. Частина картин
виконана на полотнах, частина — написана
олійними фарбами на справжніх шкірах тварин.
У своїх роботах Ілля Чічкан на цей раз не
ставить притаманних його проектам соціальних
питань, він перетворює виставковий простір на
казкове королівство, наповнене символами та
алегоріями,
розкриваючи
найпотаємніші
куточки свідомості, де реальні образи
набувають
химерних
форм,
а
події
розвиваються в непередбаченому напрямі [2].
Із притаманною йому живописною
віртуозністю художник представив у проекті
своїх улюблених персонажів — мавп, які цього
разу стали коронованими особами. Ілля Чічкан
заглибився в мавпячу тему, досліджуючи
можливість зворотного процесу еволюції
людини. Дослідниця Я. Демиденко вказує, що
«сутність його ідеї полягає у поєднанні
поглядів З. Фрейда та Ч. Дарвіна, коли мавпи,
яких зображує у своїх роботах Ілля Чічкан, як
персонажі — максимально «олюднюються»,
зображуються у одязі, наділяються людськими
рисами, їх образи стають схожими на відомих
діячів культури та мистецтва, на політиків,
акторів, тощо. Ідея психодарвінизму Іллі
Чічкана полягала у спробі довести, що в основі
еволюції були закладені психічні, а не
біологічні переваги, як вказував Ч. Дарвін.
Більше того, саме ірраціональні емоції
перетворюють мавпу на людину, і аж ніяк не
праця» [4, 115–119]. Такі роботи У. Еко
уподібнював до
«відкритого твору» —
епістемологічної метафори, у контексті якої
неявно виникають обриси передбачуваного
нового світу. Притаманні І. Чічкану відсутність
у творах звичного порядку, множинність
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тлумачень,
багатозначність
смислів,
відсутність орієнтирів, розрив з усталеними
естетичними
уявленнями
ускладнюють
естетичну
комунікацію,
але
не
унеможливлюють її [8, 5], навпаки закликаючи
глядача до роздумів, самоідентифікації та
самоіронії.
Інсталяційно-соціальний
аспект
в
сучасному образотворенні розробляє й знаний
одеський художник Ігор Гусєв. У проекті
«Весна не для всіх» автор акцентирує увагу на
інсталяціях, які для нього є невід’ємним
атрибутом сучасного мистецтва зі сторічною
історією. Для проекту Гусєв перетворив
галерейний простір на своєрідний «склад»
магазину 1960 – 70-х рр., в якому «дефіцитні»
товари, виконані в притаманній художнику
техніці «ready made», лежать на одній полиці із
метафоричним «сенсом життя».
Мистецтвом інсталяції Ігор Гусєв почав
займатися з 1991 р., коли це явище увійшло в
український художній процес. Не полишаючи
фігуративний живопис, художник все ж вважає,
що потік творчої свідомості слід оформлювати
у знайомі образи, позичені із навколишнього
середовища, а трансльовані художником
трансцендентні
переживання
мають
безпосередньо перетинатись із повсякденністю,
даючи глядачеві «ключ» до розуміння артпроекту. Майже завжди вербальна формула,
трансльована автором, є перпендикулярною
його візуальному висловлюванню.
У
живописних
проектах
Гусєв
дотримується того ж принципу — натяк при
зрозумілій на перший погляд візуальній
складовій. Адже реалістична техніка виконання
живописних полотен, ідеальні романтичні
сюжети, що їх художник обирає для своїх
картин, є лише тлом для художньої метафори
коливання між двома типами художньої
презентації предметного світу: аналогією як
упізнаванням знайомих речей та симуляцією —
певним копіюванням форми задуманого
об’єкта. Так, у роботах, основою яких є
фігуративні зображення, від предметів та фігур
тягнуться лінії, що доходять до краю картини.
Вони настільки повторюють структуру
кольорів,
відповідають
загальному
колористичному рішенню, що видаються
помилкою, кольоровими смугами, залишеними
принтером при друці на полотні.
Виникнення творчого методу Ігоря
Гусєва зумовлене прямою взаємодією та
взаємовпливом традиційного та інноваційного
художніх просторів. Засобами класичного
живопису відтворено цифровий процес друку,
що породжує новий метафоричний зміст.
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За допомогою нових підходів до
мистецтва
скульптури
та
сучасного
використання стародавніх гончарних прийомів
художники арт-проекту «Точка відліку» —
харківські скульптори Сергій Шауліс та
Олександр Мірошниченко — створюють у
просторі «Mironova Foundation» не просто
оригінальні образи, а намагаються передати
особливий переломний момент, який самі
називають «точкою відліку» — стан надлому,
відчуття, коли людині здається, що сили
повністю вичерпано. Скульптори досліджують
емоційний стан людини, всі його багатоманітні
відтінки та напівтони між білим та чорним,
співвідношення тиску зовнішнього світу та
внутрішнього напруження. На перший погляд,
неможливо напевне визначити, що за емоцію
зображено в скульптурі, адже немає абсолютно
чітких граней між ними, а спроба
абстрагуватися від почуттів схожа на стан
анабіозу, який може стати або останньою
точкою, або поштовхом до дій і перетворитися
на точку нового відліку.
Образи
скульптур
«Людина
без
стрижня» Сергія Шауліса — порожні,
позбавлені цілі в житті, в них немає
майбутнього, минулого і теперішнього. Вони
ніби зависають над прірвою і не знають, що
робити далі. Складна символіка керамічних
робіт Олександра Мірошниченка свідчить про
те, що саме поєднання абсолютної ейфорії та
надзвичайно барвистої палітри різноманітних
почуттів породжує той клубок сугубо
індивідуальних емоцій, думок та дій, який
заведено називати Людиною. Доки людина
мислить, доки відчуває — «точка» завжди буде
символом переходу з одного почуттєвого стану
в інший.
Як і в усіх експериментах, в роботах
сучасних молодих скульпторів залишається
більше питань, ніж відповідей. Водночас, саме
через експеримент відбувається пошук нових
форм, нової пластичної мови. Врешті, тяжіння
до експериментальних форм і вирізняє Харків
на художній мапі України [3]. Візуалізуючи
людські почуття та емоції, художники
репрезентують їх у метафізичному стані —
неявно, концептуально, надаючи глядачам
змогу відчути та пережити їх на власний
розсуд.
Метафізичну
метафору
емоційної
категорії
«страху»
презентував
Роман
Міхайлов у проекті «Страх» у Київській
галереї «Лавра». Відомий насамперед своїми
інсталяціями, художник в арт-проекті створює
живописну серію про страхи сучасного
суспільства. В роботах зображено одну й ту

саму оголену фігуру на зеленому тлі. Обличчя
людини — спотворене жахом, оголеність
передає болісну незахищеність. У панічному
стані чоловік тікає від джмеля, який переслідує
його. Джміль для художника — уособлення
страху, параної, фобії, нав’язливих думок, що
роблять життя нестерпним, є особистою
історією та результатом його спостережень.
Куратор арт-проекту Костянтин Дорошенко
зазначає: «Неспіврозмірність страхів сучасної
людини реальним загрозам, що несуть йому
суспільні зміни та явища, призводить до кроків,
що погіршують її життя. Гротескна очевидність
образів у проекті Романа Міхайлова візуалізує
той панічний стан, властивий сьогодні багатьом
українцям з різних причин» [6].
Висновки. Українська культура вже
тридцять років відроджується за такими
основними напрямами: посилився процес
самосвідомості та формування національної
історичної пам’яті, визначився вектор розвитку
соціальної
свідомості.
Також,
завдяки
послабленню
тоталітарного
контролю,
оновилися ідеологічні та духовні суспільні
норми. В умовах вільнішого культурного
розвитку художники використовують прості та
зрозумілі сюжети та образи у різних незвичних
контекстах, часто візуалізуючи детермінанти
оновлення колективної свідомості. При цьому
вихід вітчизняного мистецтва на світову
мистецьку арену означив нагальну необхідність
швидких змін в усіх сферах образотворчості.
Ця швидкість обумовила коло складних
проблемних питань, пов’язаних із непростою
взаємодією традицій та новацій, а також
народного та класичного у сучасному
мистецтві, визначила формування нового
образного ряду.
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КИСЛОТНІСТЬ ТА СПОСОБИ ЇЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРЕВЕНТИВНОЇ
КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ГРАФІКИ
Мета статті: здійснити аналіз впливу показників рН паперу на стан збереження, описати основні методики
нейтралізації кислотності під час здійснення реставраційно-консерваційних заходів для збереження пам’яток
архітектурної графіки. Обґрунтувати необхідність моніторингу стану рН задля збереження колекцій творів,
виконаних на паперовій основі. Методологія дослідження: застосування мистецтвознавчого аналізу, методів
систематизації, порівняння та узагальнення для визначення та опису оптимальних методик та досвіду зі
збереження колекцій архітектурної графіки на паперовій основі. Наукова новизна: полягає у комплексному
дослідженні взаємозв’язку показників рН і стану збереження пам’яток архітектурної графіки та методів
нейтралізації кислотності в процесі проведення консерваційно-реставраційних заходів. Висновки. Встановлено,
що кислотність зумовлена параметрами виготовлення паперу, процесами природного старіння, забрудненням
повітря, адсорбцією домішок кислотного характеру у папері, умовами зберігання, технікою виконання робіт з
використанням певних пігментів тощо. Необхідний моніторинг показників кислотності під час здійснення
заходів превентивної консервації, оскільки це є важливим показником фізико-хімічних змін у папері. Кислотність
пришвидшує процес гідролітичного розщеплення молекул целюлози та є однією з причин втрати колекцій творів
на паперовій основі, тож значна кількість пам’яток такого типу потребує проведення консерваційнореставраційних заходів з нейтралізації рН. Наявні методики стабілізації та буферізації кислотності є дієвими,
однак тривають пошуки нових, простіших для реалізації та дешевших рішень, котрі матимуть довгий і стабільний
ефект та можуть бути використані для збереження багатьох колекцій.
Ключові слова: кислотність, превентивна консервація, реставрація, твори графіки, збереження
пам’яток на паперовій основі.
Borysenko Maria, PhD student of the National Academy of Culture and Arts Management
Indicators of acidity and methods of its neutralization during preventive conservation and restoration of
architectural graphics
The purpose of the article is to analyze the impact of pH of the paper on the state of preservation, to describe the
main methods of neutralization of acidity in the implementation of restoration and conservation measures for the
preservation of architectural graphics. To indicate the need to monitor the pH state when preserving paper-based
collections. Methodology. To analyze the art, methods of systematization, comparison, and generalization to determine
and describe the optimal techniques and experience for the preservation of collections of architectural graphics on a paper
basis. The scientific novelty consists in a comprehensive study of the relationship between pH and the state of
preservation of architectural graphics and methods of neutralization of the acidity in the process of conservation and
restoration. Conclusions. It is established that the acidity is due to the parameters of paper production, due to natural
aging processes, air pollution, adsorption of acid impurities in the paper, storage conditions, a technique using certain
pigments, and so on. It is necessary to monitor the acidity when implementing preventive conservation measures as it is
an important indicator of physico-chemical changes in the paper. Acidity accelerates the process of hydrolytic cleavage
of cellulose molecules and is one of the reasons for the loss of paper-based collections. A large number of monuments
requires conservation and restoration measures to neutralize the pH. Existing methods of stabilization and buffering of
acidity are effective, but the search for new, easier to implement, cheaper solutions is ongoing. The new methods can
have a longer effect and can be widely used in collections.
Key words: acidity, preventive conservation, restoration, graphic works, preservation of monuments on a paper
basis.
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Актуальність
теми
зумовлена
необхідністю
збереження
пам’яток
на
паперовій основі, зокрема творів архітектурної
графіки, від фізико-хімічних змін. Підвищення
кислотності паперу призводить до втрати
пам’яток, тому значна кількість предметів
потребує
термінового
проведення
консерваційно-реставраційних
заходів
з
нейтралізації кислотності. Питання змін рН у
пам’ятках почали досліджувати ще в 30-их рр.
ХХ ст., проте воно й досі залишається
актуальним. За даними Бібліотеки Конгресу
США, швидкість, з якою руйнуються об’єкти з
підвищеною кислотністю на паперовій основі,
при бібліотечних умовах зберігання їх колекції
складає 4,7% на рік, але варто звернути увагу,
що швидкість деструкції паперу не є лінійною,
а з часом пришвидшується, що не було
враховано в наведеному вище дослідженні, та
значною мірою впливає на обсяг втрачених
предметів
зберігання.
Також,
важливо
враховувати відмінності стану збереження
експонатів та умов зберігання в різних
установах [6]. Пошук оптимальних методів для
нейтралізації кислотності триває, а кількість
виконаних на паперових носіях видань та
різноманітних творів робить цю тему
надзвичайно актуальною на сьогодні.
Аналіз досліджень і публікацій. Вперше
вплив кислотності на стан збереження робіт був
описаний у 1930-их рр. ХХ ст. в дослідженнях
У. Барроу [5, 7]. З цього моменту тривають
дослідження та пошуки оптимальних рішень
нейтралізації кислотності для збереження
пам’яток на паперовій основі. В існуючих
працях не розглядалось питання нейтралізації
кислотності на прикладах творів архітектурної
графіки, однак в зарубіжних дослідженнях
описані рішення нейтралізації кислотності для
друкованих видань, архівних документів тощо
[5–8]. В Україні публікацій та досліджень цієї
теми існує небагато. Ці питання розглядають у
своїх роботах Л. І. Розумна, Л. М. Льода, М.
С. Кадшіяк, Т. І. Онищепко, однак у згаданих
дописах тема розкрита неповною мірою та
потребує проведення подальших досліджень [1,
99-101; 3, 109]. Зокрема, існує потреба не тільки
у теоретичній інформації з вивчення цієї
проблеми, а й в описі практичного досвіду
застосування методів нейтралізації рН для
творів мистецтва і видань на паперовій основі.
Метою дослідження є аналіз та опис
впливу підвищення кислотності на стан
збереженості творів на паперовій основі,
зокрема, на прикладі творів архітектурної
графіки, та методи нейтралізації рН для
збереження пам’яток під час здійснення
консерваційно-реставраційних заходів.
Виклад основного матеріалу. Одним з
важливих факторів, який впливає на руйнацію
пам’яток на паперовій основі, є фізико-хімічні
ушкодження. Підвищення вмісту кислоти у
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папері прискорює процес гідролітичного
розщеплення
молекул
целюлози,
що
призводить
до
зменшення
ступеня
полімеризації, збільшення вмісту карбонільних
груп і як наслідок – до погіршення показників
міцності, а згодом і руйнування паперу.
Характерними ознаками, помітними при
візуальному обстеженні, є зміна кольору,
ламкість, крихкість, пожовтіння країв паперу,
вицвітання, ослаблення, розпад та осипання
основи.
Кислотність розчинів характеризують
значенням
рН
негативного
логарифма
концентрації іонів водню. Для водних систем
рН менше семи означає кисле середовище, рН
більше семи – лужне. За прийнятим у
целюлозно-паперовій промисловості ДСТУ
ISO 6588-1:2008 активну кислотність паперу
оцінюють за рН водної витяжки, отриманої
методом холодної екстракції 2 г паперу в
100 мл води. Загальну або титровану
кислотність визначають за вмістом кислоти в
гарячому екстракті і виражають у процентному
співвідношенні в розрахунку на сірчану
кислоту.
У сучасних видах паперу кислотність
зумовлена наявністю кислих продуктів, що
залишилися після варіння і відбілювання
целюлози. Але головним її джерелом є
сірчанокислий алюміній (глинозем), який
використовують у каніфольному способі
проклейки паперу. Підвищення кислотності
відбувається також за рахунок появи
карбоксильних
груп
від
окислювання
деструкції целюлози в процесі природного
старіння паперу. У повітрі промислових міст,
як відомо, міститься значна кількість
сірчистого газу, оксидів азоту, вуглекислого
газу та інших домішок кислотного характеру [8,
73]. Адсорбція цих речовин у папері може
призводити до зростання його кислотності.
Особливо активно цей процес відбувається по
краях аркуша. Сірчистий газ, котрий поглинає
папір, окислюється киснем повітря до
сірчаного ангідриду і, за умов атмосферної
вологи, переходить у сірчану кислоту. Домішки
важких
металів
(залізо,
мідь)
різко
прискорюють утворення сірчаної кислоти –
потужного окислювача целюлози. Наслідком
цього є значна різниця значень рН графічного
твору на паперовій основі в центрі аркуша і по
його краях [9, 24-26].
Кислотність ганчірного паперу значною
мірою визначають способом підготовки
сировини і умовами його проклейки. До
ХVІІІ ст. сировиною, призначеною для
виготовлення
паперу, здебільшого був
ношений одяг з льону та бавовни, який
тривалий час витримували в гашеному вапні [4,
113]. У результаті відбувалися такі зміни:
деструкція
коротколанцюгових
молекул
целюлози,
нейтралізація
кислотності
і
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накопичення лугу. У разі подальшої промивки
адсорбувати гідроксид кальцію вдавалося лише
частково. Папір ручної вичинки ХVІІІ ст.
відрізняється низькими значеннями рН за
рахунок введення галунів до поверхневої
проклейки. Тож немає прямої кореляції між
значеннями рН паперу і впливу часу
виготовлення твору графіки.
Кислотність
паперу
може
також
підвищуватися за рахунок техніки виконання
графічної роботи. Деякі види друкарських фарб
у гравюрах, а також написи, особливо нанесені
залізогаловими чорнилами, виготовленими з
надлишком залізного купоросу, значно
впливають на значення рН паперу. В
реставраційній практиці добре відомі випадки
пошкодження творів, в яких наявні написи
чорнилами. Зустрічаються випадки випадання
окремих букв і повного руйнування
матеріальної основи в текстовій частині твору.
Підвищення вмісту кислоти у папері
пришвидшує
процес
гідролітичного
розщеплення
молекул
целюлози,
що
призводить
до
зменшення
ступеня
полімеризації, збільшення вмісту карбонільних
груп і, як наслідок, – до погіршення показників
міцності і руйнування паперу. До аналогічного
результату призводить і підвищення рН більше
8,5, що викликає лужний гідроліз целюлози.
Показник рН водної витяжки має важливе, але
не абсолютне значення для довговічності
паперу. У практиці трапляються папери у
задовільному стані збереження з рН=5 [9, 24].
Також буває ветхий, ламкий папір, у якого
показники рН=7. Тож підвищене значення рН
частіше є наслідком руйнування паперу. Як
показують дослідження, папір, виготовлений з
бавовняних або лляних волокон, зберігається
краще, ніж з сульфітної сировини, за умови
одного і того ж початкового значення активної
кислотності. Це можна пояснити тим, що одне
й те саме значення рН водної витяжки
досягається різним значенням загальної
кислотності. Чим гірша якість волокна, тим
міцніше воно утримує іони водню і тим вищий
вміст кислоти.
У процесі прискореного старіння рН
водної витяжки у бавовняного паперу
змінюється незначно, тоді як у папері, що
містить деревну масу, цей показник швидко
змінюється. Дослідники відзначили збільшення
довговічності паперу у разі обробки його
розчинами, які нейтралізують кислотність.
Зокрема, про це писав У. Барроу у 1930-их рр.
ХХ ст. [5, 12].
Нейтралізація кислотності міцно увійшла
в арсенал методів, що застосовують
реставратори для стабілізації паперу. Було
запропоновано для цих цілей багато реактивів і
методів. Але тільки деякі з них витримали
перевірку часом і отримали визнання.
Зменшення кислотності паперу відбувається

вже в такому реставраційному процесі, як
промивка, особливо з додаванням певних
реактивів [2, 39]. Однак ефект цієї обробки
недовговічний,
і
в
папері
знову
накопичуватиметься
кислота.
Склад
нейтралізуючого розчину, перспективний для
практичного
застосування,
повинен
відповідати таким вимогам:
1. Забезпечити
стійку
і
повну
нейтралізацію кислотності.
2. Залишати в папері хімічні сполуки
лужного характеру. Так званий лужний резерв,
який виражають у процентному співвідношенні
в розрахунку на їдкий натр або вуглекислий
кальцій.
3. Не мати шкідливого впливу на техніку
виконання, особливо за наявності в ній
чорнила.
4. Не знижувати довговічність паперу.
5. Не впливати токсичними речовинами
на папір.
Застосовують методи нейтралізації або
так звані методи забуферення. Їх поділяють на
водні і неводні. Найбільш поширеними є водні
методи через їхню простоту, доступність і
дешевизну. У вітчизняних і зарубіжних
реставраційних
центрах
переважно
використовують один з трьох способів:
1. Буфер Барроу.
2. Боратний буфер.
3. Водна крейдяна суспензія.
Застосування
наведених
методів
виправдано в тих випадках, коли необхідно
стабілізувати графічні твори з технікою
виконання, нестійкою до водної обробки.
Використання наведених методів вимагає
високої кваліфікації реставратора і спеціально
обладнаних робочих місць, оскільки розчини
дуже шкідливі для здоров’я. Вперше в історії
1893 р. було застосовано 1% розчин гідроксиду
барію в метанолі для обробки картин Рафаеля в
Музеї Альфреда і Вікторії (Лондон, Британія).
Найбільш розробленим у препаративному й
апаратурному плані є метод Сміта, заснований
на застосуванні метилату магнію у вигляді
розчинів в метанолі і фторованому вуглеці.
Способи
застосування
різноманітні:
розпорошення з балона аерозольної упаковки,
поаркушева обробка у ванні або масова обробка
картин у закритій камері. Недолік цього методу
полягає в малій стійкості метоксиду до впливу
вологи, що призводило до його осадження на
поверхні аркуша. Хіміки модифікували цю
методику, запропонувавши використовувати
замість метоксиду магнію його з’єднання з
вуглецевим газом – метоксикарбонат магнію,
який витримує 5% додавання води до розчину
[7, 106].
У США запропонували інший метод
нейтралізації, заснований на використанні
діетилцинку (DEZn). Діетилцинк – газ, який
горить на повітрі та вибухає від контакту з
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вологою. Для обробки цим методом твори
графіки помістили в камеру з глибоким
вакуумом для повного видалення повітря і
вологи. Після цього до неї ввели DEZn у вигляді
газу, який проникав у всі пори целюлозного
волокна. Залишки газу видаляли, від контакту з
атмосферним
повітрям
адсорбований
діетилцинк розкладався на гідроксид або оксид
цинку та етан. Обладнання для такої обробки
надала NASA, а сам центр, в якому
застосовується ця технологія, розташований у
безлюдному районі пустелі Невада [7, 105].
В останнє десятиліття розроблено і
впроваджено два масових методи, в основу
яких покладено метод Сміта: систему BookReeper (США) і метод Batelle (Німеччина).
Розробку методів нейтралізації кислотності
паперу активно здійснювали також в Європі з
початку 80-их рр. ХХ ст.
Важливим
превентивним
заходом
збереження творів на паперовій основі, у тому
числі колекцій архітектурної графіки, є
постійний
моніторинг
показників
рН.
Необхідно пам’ятати, що деструкція паперу
внаслідок підвищення кислотності не лінійна та
з часом пришвидшується. Її необхідно
визначати та контролювати за допомогою
відбору проб, адже зміна кольору, ламкість,
сухість паперу та інші ознаки фізико-хімічних
змін основи помітні не завжди і не одразу.
Різноманітність
матеріалів,
застосовуваних для масової нейтралізації
кислотності, і відсутність даних щодо
збереження обробленого паперу в процесі
природного
старіння
викликає
певну
стурбованість реставраторів та зберігачів. Нині
розробляють критерії оцінки якості обробки, а
також критерії відбору матеріалу для
нейтралізації кислотності. Пошуки нових
методів стабілізації паперу тривають.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПОВНЕННЯ ВТРАЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
В МУЗЕЙНІЙ РЕСТАВРАЦІЇ НА ТВОРАХ ЗІ СРІБЛА
Метою статті є розробка методологічного підґрунтя та вирішення проблеми особливостей доповнення
втрачених елементів на творах з дорогоцінного металу у процесі реставрації. Необхідно практично відтворити
розроблений реставраційний захід у вигляді реконструкцій. Методологія дослідження базується на науковому
та експериментальному методах, аналітичному – для розкриття сутності кожної з функцій, узагальнення – для
з’ясування міжнародних вимог до сучасної наукової реставрації творів з металу. Наукова новизна дослідження
полягає у розробці реставраційного прийому та створення засобу для реставрації творів декоративно-ужиткового
мистецтва зі срібла не археологічного походження в музейній реставрації. Висновки. Реставраційні заходи, такі
як доповнення втрат на творах декоративно-ужиткового мистецтва зі срібла в музейній практиці потребують
ретельного дослідження та оптимізації. Використання в якості наповнювача свинцю та вольфраму має низку
переваг в хіміко-фізичних, етичних та естетичних галузях сучасної наукової музейної реставрації. Стаття має
суттєве теоретичне та практичне значення, оскільки досліджує особливості доповнення втрат, можливість
використання засобу в якості матеріалу для литва втраченого елементу, мастикування тріщин та незначних
розривів. Дослідження особливостей доповнення предметів зі срібла може мати успішне практичне втілення в
музейній реставрації.
Ключові слова: реставрація, декоративно-ужиткове мистецтво, срібло, доповнення втрат, етика в
реставрації.
Mostovy Savva, Master of the Department of Technology and Restoration of Works of Art of the National Academy
of Fine Arts and Architecture, artist-restorer of the sector of scientific restoration of works of metal of the National
Museum of History of Ukraine
Features of the reconstruction of the lost elements in the museum practice on silver items.
The purpose of the article is to develop a methodological basis and solve the problem of the peculiarities of the
addition of lost elements in works of precious metal in the restoration process. In practice, it has been established that the
insulation of additions with materials that are widely used in modern museum restoration is not able to create a completely
inert layer and insulate the anode-cathode system between the added parts and the original. As a result of corrosion caused
by atmospheric influences, the metal is destroyed, galvanic corrosion is accelerated, the additions are eventually destroyed
due to oxidation, and the original loses its historical appearance. The article organizes information on the study of epoxy
resins, the use of which in the restoration of silver objects is not universal due to their complicated reversibility. The
methodology is based on scientific and experimental methods, analytical – to reveal the essence of each of the functions,
generalization – to clarify the international requirements for modern scientific restoration of metal works. The scientific
novelty of the research is to develop a restoration technique and create a tool for the restoration of works of decorative
and applied art from silver of non-archaeological origin in museum restoration. Conclusions. Restoration measures, such
as the addition of losses on works of decorative and applied art made of silver in museum practice, need careful research
and optimization. The use of lead and tungsten as a filler has a number of advantages in the chemical-physical, ethical
and aesthetic fields of modern scientific museum restoration. The article has significant theoretical and practical
significance, as it explores the features of the addition of losses, the possibility of using the tool as a material for casting
the lost element, mastication of cracks and minor gaps. The study of the peculiarities of the addition of silver objects can
have a successful practical implementation in museum restoration.
Key words: restoration, decorative and applied arts, silver, addition of losses, ethics in restoration.
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Актуальність теми дослідження. Як
зазначається в кодексі про положення про
професійну
етику
ІКОМ:
«Один
із
найважливіших етичних обов’язків кожного
музейного працівника – забезпечувати належну
схоронність як наявних, так і новопридбаних
колекцій і окремих предметів, що за них він та
його установа несуть відповідальність, і
гарантувати, що ці колекції перейдуть до
майбутніх поколінь в якомога кращому стані, з
огляду на теперішні знання та ресурси. З цією
метою музейні працівники мають надавати
особливої уваги постійному підвищенню своїх
знань про методи і техніку захисної
консервації, в т. ч. Створенню безпечного
середовища для захисту музейних предметів і
творів мистецтва від природних і штучних
причин руйнування. Часто буває важко винести
рішення з приводу того, як саме слід замінити
чи реставрувати втрачені або пошкоджені
частини об’єкта твору мистецтва з урахуванням
етичних вимог в даній ситуації. Подібне
рішення мають спільно ухвалити особи, які
несуть особливу відповідальність за предмет, у
тому числі музейні зберігачі та спеціалісти з
питань консервації та реставрації. Винесення
одноособових рішень неприпустиме. Етичні
проблеми, пов'язані зі зберіганням та
реставрацією в багатьох випадках потребують
глибокого вивчення і особи, які несуть
підвищену відповідальність у цій царині, –
директор, зберігач, спеціаліст з консервації чи
реставрації мають бути обізнаними з
міжнародними
етичними
вимогами
та
відображеними в ряді документів і кодексів
етики, розроблених організаціями спеціалістів з
проблем консервації та реставрації» [6].
Проблема
відсутності
відповідного
засобу для доповнення втрат, розривів та
тріщин пам’яток зі срібла в реставрації
потребує
вирішення.
Для
підвищення
механічної міцності, довговічності, історичної
достовірності та експозиційного вигляду
пам’яток з не археологічного срібла, необхідно
дослідити вимоги до потенційного винаходу.
Так,
кандидат
технічних
наук,
реставратор І категорії М.С. Шемаханська
свого часу відзначала наступне: «Теорія
реставрації ужиткового мистецтва наразі не
розроблена. Не сформульовані естетичні
принципи, не визначені межі дозволеного
реставраційного втручання в пам’ятку, немає
затвердженої термінології. Наприклад, до
сьогоднішнього дня немає однозначної
відповіді на питання, який зовнішній вигляд
повинні мати предмети зі срібла – чи потрібно
їх очищувати, або правильніше зберегти темну
поверхневу плівку сульфіду срібла; чи
дозволено з археологічних предметів з міді та
мідних сплавів видаляти всі продукти корозії та
позбавляти
цим
знахідки
атрибута
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археологічної пам’ятки і т.д. Методологічні
рекомендації не дають відповіді на всі ці
питання» [3, 1-2]. Підкреслюючи вищесказане,
слід погодитися з тим, що відзначена проблема
багато в чому залишається актуальною і до
сьогодні.
Важливо розуміти, що для подальшої
розробки реставраційних заходів необхідно
якомога глибше дослідити їх наслідки. Свого
часу професор кафедри техніки та реставрації
творів мистецтва НАОМА, реставратор вищої
категорії О.І. Мінжулін у підручнику з
реставрації творів з металу зазначив:
«Пройшовши курс навчання, фахівець,
застосовуючи ті або інші реактиви і матеріали,
має уявлення про те, які подальші зміни і
перетворення вони спричинять. Головне, не
можна користуватися рецептами і тим більше
самостійно розробляти нові, не осмисливши
суті змін, що відбуваються з пам’яткою, не
зрозумівши фізичних і хіміко-біологічних
процесів у її надрах. Реставратор подібний до
лікаря: спочатку проводиться обстеження,
потім вивчаються результати аналізів і лише
затим призначається курс лікування і
виписуються рецепти. Такий самий підхід має
бути і до творів мистецтва: дослідження,
висновок
за
результатами
досліджень,
програма реставраційних робіт і практична
реставрація» [2, 204-205].
Предметом дослідження є пропонований
винахід, що являє собою речовину з вмістом
металевого порошку свинцю та вольфраму з
використанням інгібітору корозії на основі
консерванту. Компоненти мастики підібрані
для запобігання руйнуванню доповнення.
Пропонований засіб відповідає етичним та
естетичним вимогам сучасної наукової
музейної
реставрації
предметів
не
археологічного походження.
Аналіз досліджень і публікацій. Для
висвітлення
особливостей
доповнення
втрачених елементів творів зі срібла, було
проаналізовано
дослідження
визначних
вітчизняних науковців та реставраторів,
розглянуто публікації провідних закордонних
спеціалістів. Явища, що мають безпосереднє
відношення до описаних реставраційних
заходів викладені в напрацюваннях таких
науковців та реставраторів як: О.І. Мінжулін,
М.С. Шемаханська, С. Джеррі та Дж. Ларсон. В
статті використані матеріали лекцій доктора
хімічних наук, професора А.В. Чурікова,
доктора
хімічних
наук,
професора
І.А.Казарінова. В якості професійної етики
зазначено настанови з статуту ІКОМ, що
стосуються проблем пов’язаних з реставрацією
пам’яток.
Мета статті полягає в розробці
методологічного підґрунтя та вирішення
проблеми особливостей доповнення втрачених
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елементів на творах з дорогоцінного металу у
процесі реставрації. Необхідно практично
відтворити розроблений реставраційний захід у
вигляді реконструкцій.
Виклад
основного
матеріалу.
Першочергове значення для вирішення
поставленого завдання, мають дослідження,
безпосередньо спрямовані на глибинні
процеси, що відбуваються внаслідок контакту
металів. Розгляд особливостей використання
сплавів у якості доповнень, що імітують
благородні метали полягає в наступному: «Аби
зрозуміти, як домішки впливають на корозію
металів, слід з’ясувати, що відбувається, коли
два різних метали торкаються один до одного,
знаходячись у вологому повітрі, наприклад,
алюмінієва заклепка (рис.1), що знаходиться в
мідному листі» [1, 531].

розглянуто,
слід
визначити
наступні
особливості, що унеможливлюють однаковий
ступінь активності доповнення та срібла:
«Властивості
сплавів
багато
у
чому
відрізняються від властивостей сплавлених
металів та не є їх середніми арифметичними,
враховуючи утворення під час сплавлення
різноманітних хімічних сполук або твердих
розчинів» [1, 556)]. До складу сплавів належать
тільки ті метали та їх кількості, які можуть
утворити спільну евтектику [1, 551].
Таким чином, аналіз досліджень,
присвячених розробці проблеми поєднання
металів в сплаві для отримання властивостей,
які б дали змогу виготовити доповнення, що не
спричинює гальванічну корозію в контакті з
оригіналом вкрай ускладнено багатьма
чинниками. Використання в сплаві того чи
іншого металу залежить, зокрема від
температури
плавлення.
Як
результат
поєднання металів в сплаві з огляду на їх окремі
властивості (наприклад активність) в більшості
випадків не є можливою без врахування інших
властивостей
(наприклад
температури
плавлення).
Необхідно відзначити, що вищезгадані
дослідження, щодо необхідних факторів
утворення сплавів металів, мають бути
враховані в сукупності з електрохімічним
потенціалом окисів металу. Автор багатьох
підручників з хімії, визначний російський
хімік, доктор педагогічних наук, заслужений
науковий діяч Н.Л. Глинка в публікації
«Загальні властивості металів» докладно
пояснює, що електрохімічний потенціал мають
не тільки метали. Цей факт є суттєвим для даної
статті, оскільки створення мастики для
доповнення втрат зі срібла, яка б не зазнавала
руйнувань та не спотворювала б історичний
вигляд пам’ятки базується саме на цьому
положенні.
Ступінь активності окису металу
відрізняється від ступеня активності чистого
елемента, що підтверджується числовим
вираженням вольтажу у докладній таблиці
активності металів.
Одна з найвизначніших дослідниць у
галузі
реставрації
творів
декоративноужиткового мистецтва з металу М.С.
Шемаханська висловлювала наступну тезу, яка
підкреслює спрямування думки даної статті:
«Ідеальна рівновага і припинення розчинення
могли б бути досягнуті тільки у випадку повної
хімічної та фізичної однорідності як металу, так
і електроліту, і у випадку неможливості
побічних реакцій іонів металу» [3, 3].
Також, слід зазначити, що у твердому
стані, тобто у вигляді цільного елементу
доповнення, виготовленого в техніці литва,
оксид металу утворено лише на його поверхні
(ділянці розділу фаз), що унеможливлює

Рис.1.Схема корозії алюмінію в контакті з міддю.
Джерело: Глинка Н.Л. Общая химия. 1971

Оскільки всі тверді тіла адсорбують на
своїй поверхні вологу з повітря, тож і поверхня
цих металів буде вкрита тонкою плівкою
вологи. «Вода, як відомо, дисоціює, хоча і в
незначній мірі, на іони водню та гідроксилу,
окрім цього, розчинений у воді двоокис
вуглецю утворює вугільну кислоту, яка також
дисоціює. Отже, мідь і алюміній будуть ніби
занурені в розчин, що містить іони H•OH,
HCO3» [1, 531-532]. Таким чином утворюється
гальванічний елемент, в якому негативним
електродом слугує алюміній, а позитивним –
мідь. «З огляду на тісний контакт обох металів
зазначений елемент є замкнутим та таким, що
працює безперервно: алюміній надсилає свої
іони в розчин, а збиткові електрони переходять
до міді, на поверхні якої вони розряджають іони
водню. В розчині іони алюмінію поєднуються з
гідроксильними іонами, утворюючи гідроокис
алюмінію, висаджений на поверхні алюмінію.
Тож, алюміній досить швидко кородує» [1,
532]. Оскільки використання для виготовлення
сплаву активніших металів очевидне, слід
вважати вищезгаданий приклад виникнення
гальванічного елементу, що спричинює
руйнування аноду (доповнення з більш
активного металу) та відновлення катоду
(руйнування благородної патини пам’ятки зі
срібла) – доречним.
Оскільки основний теоретичний принцип
взаємодії оригіналу і доповнення було
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достатнє утворення окису металу, і як наслідок
ступінь активності такого доповнення буде
вищим за окис срібла. «В реальних умовах
метали
можуть
вкриватися
оксидними
плівками, що змінює їх електрохімічний стан,
та відповідно дослідні дані можуть суперечити
теоретичним висновкам» [3, 3].
Таким чином, з’ясовано – чим більша
площа розділу фаз між реагентом (кисень та
інші
окисники,
що
знаходяться
в
навколишньому середовищі) та металом – тим
інтенсивніше відбувається реакція (пасивація).
Для утворення мастикувальної суміші,
пасивація необхідна не стільки в якості
запобігання руйнуванню металу (оскільки
використовується інгібітор корозії), скільки для
досягнення відповідності ступеня активності
наповнювача доповнень (W, Pb) ступеня
активності пам’ятки (Ag). У випадку
використання порошку (W, Pb) враховуючи
розмір (60 мкм) площа розділу фаз, вірогідно,
достатньо велика для майже цілковитого
утворення окислів вольфраму та свинцю. Тому
утворення
мастикувальної
суміші
з
вищезгаданими складниками можливе лише у
вигляді порошку. На противагу, поєднання в
сплаві вольфраму та свинцю у вигляді оксидів
у співвідношенні, що відповідає активності
оксиду срібла – не є можливим до втілення.
Зокрема, О. І. Мінжулін вказував на такі пункти
реставраційної програми, що стосуються
доповнення втрат: «Доповнити втрати за
аналогом
(обґрунтувати
доцільність
доповнення, визначити матеріал і методику);
провести мастикування (вказати сполучну
речовину, наповнювач)» [2, 122].
З огляду на досліджувані вище матеріали,
слід відзначити наступні переваги мастики для
предметів зі срібла на основі W(п), Pb(п):
відповідність вимогам реставраційної етики
предметів з дорогоцінного металу (срібла).
Представлена мастика не має у своєму складі
дорогоцінних
металів
і
тому
може
використовуватись в якості матеріалу для
доповнення втрат в реставрації творів
декоративно-ужиткового мистецтва зі срібла.
«Іноді припустиме тонування місць втрат з
імітацією покриття; наприклад “золочення”
інгібітованою бронзою та ін.» [2, 213]. Наведені
приклади
доводять
неприпустимість
використання благородних металів в музейній
реставрації в якості доповнень втрат.
Для демонтажу доповнень, виконаних
мастикувальною
сумішшю
необхідно
розчинити доповнення. Пропоновану мастику
рекомендується застосовувати з полімером
Paraloid B-72. У разі необхідності, аби виконати
демонтаж доповнень, необхідно нанести на
ділянку доповнень розчинник – спирт або
аналог ацетону пензлем та видалити
доповнення ватним тампоном.
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Пропонований винахід являє собою
речовину з вмістом металевого порошку
свинцю та вольфраму на основі консерванту.
Шляхом поєднання свинцю та вольфраму,
згідно з електрохімічним рядом активності
металів,
утворення
контактної
корозії
знівельовано. Проте, слід враховувати визначні
дослідження доктора хімічних наук, професора
А. В. Чурікова та доктора хімічних наук,
професора І. А. Казарінова, що були викладені,
зокрема в електронному варіанті курсу лекцій
«Сучасні хімічні джерела струму» де зазначено,
що «...розрядні криві мають різний вигляд. До
сьогодні
немає
загальноприйнятих
теоретичних рівнянь розрядної кривої» [4].
Також необхідно відзначити стійкість до
окиснення мастики для доповнення втрат. «У
реальних умовах корозійного руйнування
зазнають всі чорні і кольорові метали.
Насамперед, це пояснюється загальною
забрудненістю атмосфери шкідливими газами і
мікрочастинками, браком належно обладнаних
реставраційних майстерень» [2, 60].
Завдяки
поєднанню
потенційної
позитивної електродної маси свинцю +0,80
Вольт (максимальний ступінь окиснення Pb4+)
та вольфраму +0,68 Вольт (максимальний
ступінь окиснення W6+) досягається майже
цілковита рівновага електродного потенціалу з
окисом срібла Ag+, вольтаж якого становить
+0,799.
Розглянемо на прикладах проблеми
проведення реставраційних заходів, пов’язаних
з доповненням втрат, які дозволяють оминути
використання зазначеної мастики на основі
свинцю та вольфраму. Відомо, що збереження
благородної патини металу є однією з
необхідних
вимог
до
реставраційноконсерваційних
заходів.
Вимога
щодо
збереження благородної патини металу
відображена у правових документах, що
регламентують загальні засади кваліфікаційних
характеристик професій працівників. «У
реставраційній практиці паяння твердими
припоями вважається процесом незворотним і
не рекомендується для ліквідації розривів,
тріщин і заповнення втрат на металі музейного
зберігання» [2, 28]. Також внаслідок пайки на
сріблі утворюється окалина, що проявляється
кольорами мінливості. Для видалення окалини
доведеться
частково порушити
патину
пам’ятки, що є небажаним побічним наслідком
реставраційного заходу.
Слід відзначити, що в статті «Металева
скульптура» (переведено з англійської) в
онлайн-енциклопедії «Британіка» С. Джеррі,
керівник відділу збереження старожитностей
музею Дж. Пола Гетті (Лос-Анджелес,
Каліфорнія, США), президент Американського
інституту збереження історичних та художніх
творів (AIC) та Дж. Ларсон, старший

50

Мистецтвознавчі записки

Випуск 39

консерватор скульптури музею Вікторії та
Альберта (Лондон, Велика Британія) висувають
пересторогу з приводу застосовування складно
обертових засобів в реставрації предметів з
металу.[8] При більш докладному дослідженні
було з’ясовано, що епоксидна група виражено
реакційно здатна, що пояснюється взаємодією
адгезиву і полягає у відновленні субстрату [5],
яке зумовлює утворення стійких ковалентних
зв’язків з металом, що може мати вплив на
зворотність реставраційного заходу.
Мастикувальна суміш для доповнення
срібла не тотожна оригіналу, оскільки не
містить срібла. Склад мастики для доповнення
втрат музейних предметів зі срібла наступний:
свинець, вольфрам, спирт або аналог ацетону,
ксилол,
бензотриазол,
Paraloid
B-72.
Відтворення втраченого елементу проводиться

в хіміко-фізичних, етичних та естетичних
галузях сучасної наукової музейної реставрації.
Винахід має суттєве практичне значення
оскільки дає змогу широко використовувати
мастику в якості матеріалу для литва
втраченого елементу, мастикування тріщин та
незначних розривів. Використання металів у
вигляді порошків широко використовується у
світовій практиці для виготовлення деталей
важливого значення. Розглянута металева пара
стійка
до
окиснення
навколишнім
середовищем. Вольфрам у складі речовини
може проявляти себе як легуючий компонент,
сприяє підвищенню міцності та корозійній
стійкості.

наступним чином. Змішати Pb (п) та W (п) ~
Кількість
суміші
необхідно
визначити
візуально за об’ємом доповнення. Доповнення
мастикою виконується шляхом нанесення її на
відбиток форми оригіналу пошарово за
допомогою спец. інструментів або пензля.
Необхідно розчинити частину суміші у 3%
розчині полімеру Paraloid B-72 в спирті або
ацетоні з додаванням 1%. інгібітору корозії –
бензотриазолу. Кількість першого шару
мастики має бути не більше ніж така, що
вкриває поверхню відбитка форми оригіналу.
Для
подальших
шарів
необхідно
використовувати мастику з 10% розчином
полімеру Paraloid B-72.
Для виконання мастикувань тріщин та
незначних розривів слід заповнити втрату та
вирівняти поверхню доповнення за допомогою
спец. інструментів.
У
разі
необхідності
здійснення
демонтажу доповнень необхідно нанести
розчинник пензлем на ділянку доповнень –
спирт або аналог ацетону відповідно, та
видалити доповнення ватним тампоном.
Слід відзначити дослідження викладені в
посібнику
до
додатку
(РКРТ),
які
підтверджують
відсутність
виникнення
контактної корозії між вольфрамом та сріблом
[7, 168].
Наукова новизна дослідження полягає у
розробці
реставраційного
прийому
та
створення засобу для реставрації творів
декоративно-ужиткового мистецтва зі срібла не
археологічного походження в музейній
реставрації.
Висновки. Спираючись на вищесказане
можна
зробити
висновок,
що
такий
реставраційний
прийом
як
виконання
доповнення потребує глибинного дослідження
та оптимізації. Використання мастики для
доповнення втрат предметів зі срібла не
археологічного походження має низку переваг

Рис. 2. Процес зняття форми для дублювання
втраченого елементу та процес формування
гіпсового кожуху для силіконової форми.
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ПРОБЛЕМАТИКА КЛІШОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ
ХОРЕОГРАФА-ПОСТАНОВНИКА СУЧАСНОГО ТАНЦЮ
Мета статті – виявити специфіку застосування клішованих виражальних засобів у процесі створення
постановки сучасної хореографії та визначити шляхи позбавлення від кліше в контексті філософськосвітоглядних типів хореографічного буття. Методологія дослідження. З метою виявлення особливостей
використання клішованих засобів виразності в постановках сучасного танцю застосовано типологічний метод,
метод структурно-семантичного та текстуального аналізу. Наукова новизна. Досліджено проблематику
застосування клішованих виражальних засобів хореографами-постановниками сучасного танцю; на матеріалі
постановок сучасної хореографії розглянуто особливості використання клішованих форм візуальної виразності;
на основі аналізу теоретичних праць провідних хореографів ХХІ ст. виявлено підходи до уникнення
використання кліше в процесі постановки сучасного танцю. Висновки. Окремі лексичні елементи сучасного
танцю, композиційні особливості та візуальні засоби виразності хореографічних постановок за власною
семантикою є клішованими, оскільки, як наслідок частого використання хореографами-постановниками
(зазвичай через позиціювання як необхідні елементи тексту хореографічної постановки, що забезпечують
найлегший і точний шлях передачі закодованої інформації), втратили образність, а їх сенсово-змістовне
наповнення поступово знизилося. У постановках сучасного танцю кліше є своєрідним знаком хореографічного
тексту, що має власний понятійний зміст та структурно організовану форму, забезпечуючи певне значення
вміщеного в дане кліше поняття. Це значення може осмислюватися як елемент семантичної системи, внутрішня
структура якого пов’язана з його відношенням з іншими елементами даної структури та відображати існуючу
поза окремого знаку систему зв’язків та відношень предметів та явищ дійсності у вигляді перетвореної форми
цього об’єктивного змісту і багато в чому залежить від спроектованого на знаковий образ, створений
хореографом-постановником, соціального досвіду глядача. Значення хореографічного кліше розглядається як
результат процесу означення, коли в свідомості глядача виникає «психічний образ», наявність якого проявляється
через візуальний сигніфікат і закріплюється в знаках танцювального тексту. Зміни змісту кліше як знаку (його
значення) створюють відмінності індивідуального та соціального характеру, що відображають уявлення
хореографа-постановника про навколишню дійсність. Хореограф-постановник сучасного танцю осмислює та
переосмислює життя, відповідно до власних філософсько-світоглядних принципів, розкриваючи життєві
концепції, більш наближені до парадокса і віддалені від усталеної логіки. Розглядаючи життя як силу, хореограф
постійно прагне до пробудження, щоб звільнитися від дисциплінарних індивідуалізацій.
Ключові слова: сучасний танець, хореограф, кліше, творчість, образ, хореографічна мова.
Bigus Olga, Candidate of Art History, Honored Worker of Arts of Ukraine, Associate Professor, Dean of the
Faculty of Choreographic Art, Kуiv National University of Culture and Arts
Problems of cliche in the context of creativity of choreographer-director of modern dance
The purpose of the article is to identify the specifics of the use of clichéd expressive means in the process of
creating a production of modern choreography and to determine the ways to get rid of clichés in the context of
philosophical and worldview types of choreographic life. Methodology. In order to identify the peculiarities of the use
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of clichéd means of expression in the performances of modern dance, the typological method, the method of structuralsemantic and textual analysis was applied. Scientific novelty. The problem of the use of clichéd expressive means by
choreographers-directors of modern dance is investigated; the features of the use of clichéd forms of visual expressiveness
are considered on the basis of modern choreography productions; based on the analysis of the theoretical works of the
leading choreographers of the 20th century. the approaches to avoiding the use of clichés in the process of staging modern
dance have been identified. Conclusions. Certain lexical elements of modern dance, compositional features, and visual
means of expressiveness of choreographic performances in their own semantics are clichéd, since, as a result of the
frequent use of choreographers-directors (usually due to positioning as necessary elements of the text of the choreographic
performance, which provide an easy and accurate way of transmitting the encoded information) have lost their imagery,
and their semantic content has gradually decreased. In contemporary dance productions, the cliché is a kind of sign of the
choreographic text, which has its own conceptual content and structurally organized form, providing a certain meaning
to the concept placed in this cliché. This meaning can be interpreted as an element of the semantic system, the internal
structure of which is associated with its relationship with other elements of this structure and reflect the system of
connections and relationships between objects and phenomena of reality existing outside a separate sign in the form of a
converted form of this objective content, which largely depends on the projected on the iconic image created by the
choreographer of the viewer's social experience. The meaning of the choreographic cliché is considered as a result of the
process of determination, when a “psychic image” appears in the viewer's mind, the presence of which is manifested
through a visual signification and is fixed in the signs of the dance text. Changes in the content of the cliché as a sign (its
meaning) create differences of an individual and social nature, reflecting the choreographer's ideas about the surrounding
reality. The choreographer-director of contemporary dance comprehends and rethinks life in accordance with his own
philosophical and worldview principles, revealing life concepts that are closer to a paradox and distant from the
established logic. Seeing life as a force, the choreographer constantly strives for awakening in order to free himself from
disciplinary individualizations.
Key words: contemporary dance, choreographer, cliché, creativity, image, choreographic language.

Актуальність
теми
дослідження.
Сучасний танець в усіх його напрямах можна
розглядати як феномен медіакультури, або
медіафеномен, оскільки в масовій культурі
значне місце займає комерційна хореографія –
танцювальні постановки, спеціально створені
для фільмів, реклами, модних показів,
музичних відеокліпів та різноманітних
телевізійних шоу. В цілому сучасний танець
орієнтований на медіасередовище – на те, щоб
бути більш видовищним, цікавим у візуальному
плані.
Водночас
його
комерційна
спрямованість призводить до полегшення
танцювального
тексту
для
сприйняття
більшістю людей (проста техніка, рясна
жестикуляція, використання стереотипів та
кліше). Популяризація сучасного танцю
спрямована на досягнення величезного успіху,
тому використовуються всі можливі засоби,
зокрема поширені мелодії, знайомі образи та
сюжети, нехитрі пародійні плани та ін. Це
гарантує доступність мистецтва для більшості,
розширює цільову аудиторію, що зрештою
призводить до популярності на ринку. Мова
сучасного танцю виробляє стандартні лексичні
засоби та візуальні побудови, що починають
використовуватися в багатьох постановках.
Тенденція використання в хореографічній
композиції готових форм виразності зумовлена
непідкріпленим та/або частим застосуванням
лексичних
одиниць,
неоригінальністю,
узагальненістю семантики та ін.

Актуальність досліження пов’язана з
необхідністю
комплексного
вивчення,
виявлення та аналізу хореографічного тексту
сучасного танцю, що репрезентують сенсовозмістовий аспект постановок, зокрема кліше,
лексичних формул, стандартів сучасної
хореографічної мови.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Проблеми розвитку сучасного танцю у
вітчизняній хореології вважаються одними з
найактуальніших, що пояснює значний
науковий інтерес до різноманітних аспектів.
Наприклад, Т. Драч в науковій публікації
«Становлення суміжних з модерном напрямів
хореографії в Україні» [2] досліджує останні
тенденції розвитку модерн-танцю в Україні,
здійснює спробу прослідкувати метаморфози в
хореографічній лексиці, що відбулися в процесі
створення гібридної, суміжної з іншими
видами, хореографії; Ю. Башич в науковій
статті «Сучасний танець та місце традиційної
танцювальної
символіки
в
українській
хореографії» [1] розглядає основні етапи та
фактори формування сучасного танцю; Н.
Хольченкова в статті «Сучасний танець як засіб
здоров’язбереження: основні характеристики
та особливості розвитку» [4] аналізує історичні
передумови становлення та характерні ознаки,
а також розробляє класифікацію основних
напрямів та стилів сучасного танцю. Проте
проблематика клішованості в постановках
сучасного танцю вітчизняними дослідниками
не висвітлена.
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Мета статті – виявити специфіку
застосування клішованих виражальних засобів
у процесі створення постановки сучасної
хореографії та визначити шляхи позбавлення
від
кліше
в
контексті
філософськосвітоглядних типів хореографічного буття.
Виклад основного матеріалу. Відповідно
до провідних в культурі тенденцій виражальні
засоби танцю зазнають трансформацій.
Медіакультура посилює роль візуального, що
породжує відповідні характеристики сучасних
проектів, в яких танець прагне до видовищності
та створення звичних образів, що пропагуються
засобами
масової
інформації.
Вимоги
популяризації, що проникли в хореографічне
мистецтво також сприяють великим змінам,
перетворюючи танець на комерційний проект,
орієнтований на масове виробництво [3, 75],
створенню особливих одиниць вираження
сенсово-змістового аспекту танцю, штампів,
лексичних формул та кліше.
На думку сучасних дослідників, в галузі
хореографічного
мистецтва
ідея
кліше
фіксується як усталена формула або модель, що
піддається стійкому відтворенню, і таким
чином, стає однаковою та очевидною,
відповідно «морально виснажена» вона
практично не має шансів викликати незвичний
ефект. Це робить танець стандартизованим
продуктом, що використовує візуальні та
звукові коди, прийняті та схвалені широкою
публікою, щоб гарантувати бажане сприйняття
[12, 70].
Ж. Делез пояснює кліше як образи, що
циркулюють в зовнішньому світі, а в процесі
сприйняття проникають у внутрішній світ
людини, так що в кожного всередині є лише
психічні кліше, за допомогою яких від думає та
відчуває: «як кліше серед оточуючих його
людей фізичні, оптичні та звукові кліше та
психічні кліше підпитують один одного» [7,
232–233].
У даній статті розглядаємо кліше як ідею,
що часто повторюється в певному контексті і,
таким чином, стає передбачуваною.
На думку Ю. Ксав’єра, в контексті
контамінації, танці можна звести до компіляції
кліше, водночас сучасному танцю характерно
позбавлятися від відпрацьованих стратегій,
робити кліше поверховими [12, рр. 70–71].
Дослідник наводить приклади деяких кліше:
оголене тіло на сцені, оголена сцена, танець без
музики, танець під живу музику, нескінченні
пробіжки великим колом, проекція образів,
босоногі чоловіки, вдягнуті в сорочку та
класичні брюки, «нейтральне» або «невиразне»
обличчя та ін., наголошуючи, що кожен із цих

прикладів може бути конфігурований лише як
кліше в зв’язку, що він встановлює в контексті
самого висловлювання. Наприклад, оголене
тіло на сцені можна використати, щоб заново
винайти танець та задіяти глядача в новий
досвід сприйняття. З іншого боку, не можна
заперечувати, що тривале повторення цього
ресурсу протягом усієї історії іноді призводить
до втрати бажаного ефекту. Справа в тому, що
механічне відтворення того чи іншого
хореографічного шаблону лише проектує
готові та непрозорі реалії. І це пояснює
відсутність рефлексії, тобто вільний вибір, що
зводить танець до використання готових
рецептів та поширення кліше.
Проте існують інші можливості для
використання кліше. Якщо концептуалізувати
кліше як знак, що пропонує негайного
прочитання (наприклад, тиша, оголеність, певні
музичні та спортивні бренди з високим рівнем
впізнання), його використання може бути
виправдано надмірним інтересом до деяких
питань творчості. З іншого боку, кліше може
цілеспрямовано використовувати на сцені,
тобто воно може отримати функціональну
значущість для побудови та укріплення
танцювальної думки. Так, наприклад, в творі
французького хореографа Ж. Бела «Останній
виступ» (1999 р.) цитується відомий монолог
Гамлета «Бути чи не бути» як засіб вловити та
обговорити те, що присутнє засобами
асоціативної пам’яті. Спогади виникають при
згадці інших кліше, що стають помітними в
творчості Ж. Бела і змушують переосмислити
місце та статус танцю.
Іноді кліше в танці репрезентовано на
рівні його традиційних елементів, наприклад, у
випадку використання елементів японського
авангардного стилю танцю буто в сучасній
хореографії, поширення стереотипів танцю за
межами Японії відбувається у формі
передбачуваних афоризмів та естетичних
моделей: практично оголених тіл, повністю
пофарбованих в білий колір; ігрових та
гротескних образів та ін. [9, 226].
Аналізуючи проблематику інтенсивності
та швидкості, з якими створюються кліше в
галузі сучасного танцю, Р. Прімо наголошує на
загрозі творчого паралічу, оскільки парадокс
полягає в тому, що цей танець сформований на
основі гібридизації естетики та техніки з
відкритими процесами, спрямованими на
ліквідування зумовленості тіла та руйнування
моделей. На її думку, загроза полягає в підході
до доступних ресурсів, що діють в логіці
відтворення схем та структур. Відповідно
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питання полягає в тому, як розвинути «акти
протидії штампам тіл в їх русі в світ» [11, 111].
Проблема кліше полягає в поверховій
артикуляції, що їх формує. Зокрема,
театральний режисер Е. Богарт підкреслює
позитивний бік клішованості та стереотипів та
вважає розумним осмислити успадковані
традиції та образи, щоб перетворити їх
засобами взаємодії. Для митця це рішення
конкретного завдання, що стосується пізнання
та
інтенсифікації
історії,
можливості
доторкнутися до минулого та відродити його,
оскільки існує ймовірність, що «одержимість
новинками та інноваціями помилкова» [6, 103].
Відомий хореограф Е. Фукусіма також з
підозрою ставиться до спроб створити нове: «я
не прагну винайти щось, чого ще ніхто не
робив. Я прагну не повторювати власні
патерни, мабуть це більш чесне винайдення
мого танцю. Я знаю, що це завжди буде
пронизувати щось спільне, наприклад, в моєму
стилі танцю, але я завжди намагаюся заново
винайти себе для себе самого, наприклад,
винаходячи заново свій спосіб руху. Це новий
винахід, можливо, більше для мене, ніж для
всього світу. Тому, що ніби-то все вже
зроблено» [12, 73].
Провідний танцюрист і хореограф В.
Фрейтас, відомий також під псевдонімом
Ваніто Лакка стверджує, що поняття кліше
тягне за собою історичне поняття. Коли він
вирішує танцювати хореографічний твір,
створений п’ять або більше років тому, то
поважає певний рівень визначення та момент
створення. У новому процесі постановки
хореограф радить бути уважним, щоб
визначити «якою мірою або скільки
повторюються певні рішення, що заважають
сприйняттю того, що я роблю (…) наскільки б
мені не подобалися тип ідеї або рішення, я
розумію, що якщо піду в цьому напряму, то
буду лише послідовником» [8, 45].
Композиція
артикулює
знання
з
незнанням. У цьому зв’язку, між створенням
чогось нового та повторенням вже існуючого,
постає цікава дилема – лишатися в формулі або
створювати підпис (за Ваніто Лакко). На думку
хореографа, «в залежності від того, як ви
повторюєте
рухи,
вони
будуть
інтерпретуватися, щоб ви склали формулу або
створили підпис» [8, 46], оскільки саме у
відхиленні, нехай і в тонкому, але вже
встановленому, народжується сучасний танець,
що може навіть не формувати безпрецедентні
рухи, але якимось чином пов’язувати або
пробуджувати оригінальні ідеї та можливості.

На думку Ю. Ксав’єра, тіла, прив’язані до
заздалегідь встановленої поведінки, втілюють
неживе життя – окремо від самих себе, в той же
час сцени являють собою вже випробувані
кліше і створюють мертві образи. Кліше-танець
пропонує
пасивне
тіло
і
засуджує
протилежність живого, тобто того, хто діє. Щоб
звільнитися від кліше, необхідно в якийсь
момент відмовитися від традиційних форм і
єдиного почуття реальності – вже визначеного
здорового сенсу [12, 78]. Таке зміщення
вимагає інших стосунків між тілом та
контекстом, інших способів наближення до
тіла, для експериментів, пов’язаних з першими
спробами сприйняття та впливу на глядача.
Дослідник пропонує, з метою протистояння
інструменталізації
та
впровадженню
новаторських рішень, поставити танцююче тіло
в кризовий радикальний експеримент, що
здатний знівелювати кліше та стереотипи.
Відомий бразильський хореограф Андреа
Бардавіль (Andréa Bardawil) в статті «За стан
винахідливості» говорить про умови, що
дозволяють лишатися в стані постійної
творчості, і ставить під сумнів саму силу життя
в контексті сучасного суспільства [5, р. 250]. На
її думку, сучасні люди, зайняті, тривожні,
гіперактивні, надміру продуктивні, занурені в
термінову
реальність
та
заклопотані
ефективними результатами капіталістичної
логіки, доведені до стану параліча і творчої
інерції. Люди, які звикли до консенсусу,
впроваджені у великий ринок відомих
зображень та усереднених тенденцій, керують
потребами та стають продуктивними, але не
винахідливими. Автор підкреслює відмінність з
точки зору мислення, дії, ставлення, простору і
темпоральності
між
виробництвом
та
творчість: той, хто виробляє – стандартизує,
повторює, об’єднує та прискорює, має
тенденцію ставати «жорсткою, незмінною
ідентичністю, нерухомим блоком апріорів та
забобонів» [5, 251]. Натомість той, хто створює
– встановлює незвичне, дестабілізує раніше
організоване, «встановлює нові території,
тверду землю посеред бурхливого моря,
тимчасову стабільність, що дозволяє трохи
перепочити, доки не відбудеться нова
детериториалізація. Він оновлений в кочовій
ідентичності» [5, 255]. Хореограф акцентує на
важливості не втрачати усвідомлення того, що
все, що робить/формулює/пропонує людина
безпосередньо пов’язано зі способом буття у
світі, зокрема з логікою виробництвавиконання, або зі створенням-винайденням.
Підривати художні концепції мистецтва –
означає заперечувати образ життя, а лишатися
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в стані винахідливості (нестабільному,
рухомому, динамічному стані) – відкриватися
потокам, ставати пластичною територією, що
«незахищена від ураження, в процесі розробки
антивірусу проти всіх забобон та абсолютизму»
[5, 259–260].
За Х. Кац, сучасність – це те, що заважає
танцю померти в кліше: «сучасний танцюрист
будує власне творче тіло, поєднуючи бажання
та вібрації – його тіло матеріальне, воно
створює події та розподіляє інтенсивності» [10,
49].
Відповідно до філософсько-світоглядних
принципів сучасного танцю тіло танцюриста є
територією постійних експериментів та набору
практик, що не зупиняються у власному
розвитку, засобом дослідження, безперервного
руху, динамічного процесу, відкритого для
зв’язків із буттям, що стверджує власне
існування у піднесенні та виробництві
відмінностей, а не формування фіксованої
ідентичності.
Наукова
новизна.
Досліджено
проблематику
застосування
клішованих
виражальних
засобів
хореографамипостановниками сучасного танцю; на матеріалі
постановок сучасної хореографії розглянуто
особливості використання клішованих форм
візуальної виразності; на основі аналізу
теоретичних праць провідних хореографів ХХІ
ст.
виявлено
підходи
до
уникнення
використання кліше в процесі постановки
сучасного танцю.
Висновки. Окремі лексичні елементи
сучасного танцю, композиційні особливості та
візуальні засоби виразності хореографічних
постановок за власною семантикою є
клішованими, оскільки, як наслідок частого
використання хореографами-постановниками
(зазвичай через позиціювання як необхідні
елементи тексту хореографічної постановки,
що забезпечують найлегший і точний шлях
передачі закодованої інформації), втратили
образність, а їх сенсово-змістовне наповнення
поступово знизилося.
У постановках сучасного танцю кліше є
своєрідним знаком хореографічного тексту, що
має власний понятійний зміст та структурно
організовану форму, забезпечуючи певне
значення вміщеного в дане кліше поняття. Це
значення може осмислюватися як елемент
семантичної системи, внутрішня структура
якого пов’язана з його відношенням з іншими
елементами даної структури та відображати
існуючу поза окремого знаку систему зв’язків
та відношень предметів та явищ дійсності у
вигляді
перетвореної
форми
цього

об’єктивного змісту і багато в чому залежить
від спроектованого на знаковий образ,
створений
хореографом-постановником,
соціального досвіду глядача.
Значення
хореографічного кліше розглядається як
результат процесу означення, коли в свідомості
глядача виникає «психічний образ», наявність
якого проявляється через візуальний сигніфікат
і закріплюється в знаках танцювального тексту.
Зміни змісту кліше як знаку (його значення)
створюють відмінності індивідуального та
соціального характеру, що відображають
уявлення
хореографа-постановника
про
навколишню дійсність.
Хореограф-постановник
сучасного
танцю осмислює та переосмислює життя,
відповідно
до
власних
філософськосвітоглядних принципів, розкриваючи життєві
концепції, більш наближені до парадокса і
віддалені від усталеної логіки. Розглядаючи
життя як силу, хореограф постійно прагне до
пробудження,
щоб
звільнитися
від
дисциплінарних індивідуалізацій.
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РОЗВИТОК ПЛАСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ-АУТИСТІВ
ЗАСОБАМИ ТАНЦЮ-МОДЕРН В УМОВАХ СУЧАСНИХ
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК
Метою дослідження є визначення методів розвитку творчих здібностей дітей-аутистів за допомогою
сучасної хореографії. Методологія дослідження: у своїй роботі ми використовували систематичні та порівняльні
методи, а також проблемний та аналітичний аналіз літератури для вивчення методів розвитку дітей-аутистів за
допомогою арт-терапії та хореографії, для вдосконалення їх пластичних можливостей та вивчення останніх
тенденцій у мистецтві та психології. Питання розвитку творчих здібностей дітей-аутистів за допомогою арттерапії вже вивчалось у сучасній літературі, але новизна дослідження полягає в тому, що це перша спроба
визначити методи розвитку пластичних здібностей дітей з аутизмом за допомогою сучасного танцю. Завдяки
проведенному дослідженню, ми визначили методи розвитку творчих здібностей дітей-аутистів засобами сучасної
хореографії, зокрема – танцем-модерн. З одного боку - в центрі уваги сучасної педагогіки - особи з особливими
потребами, які отримують додаткову постійну чи тимчасову підтримку в освітньому процесі, з метою
забезпечення їх права на освіту. З іншого - значно менше значення приділяється питанню забезпечення потреб
дітей-аутистів, шляхом залучення їх до участі в сучасних культурно-мистецьких практиках. Хоча, на нашу думку,
це надає значно більше можливостей для адаптації осіб з особливими потребами, розвитку їх потягу до
прекрасного. Наша дослідницька мистецтвознавча і культурологічна увага зосередилася на розвитку пластичних
здібностей дітей-аутистів засобами танцю-модерн в умовах сучасних культурно-мистецьких практик. Висновки
з проведенного дослідження: ми визначили важливість розвитку пластичні здібності дітей-аутистів, хоча навчити
таких дітей професійно танцювати дуже складно, але розвинути хореографічну грацію рухів можливо. В ході
нашого дослідження ми проаналізували наявні наукові матеріали щодо аутизму та визначили особливості
поведінки дітей-аутистів та вивчили можливості застосування танцю-модерн у процесі розвитку дітей-аутистів
як одного із засобів становлення їх творчих здібностей.
Ключові слова: діти дошкільного віку з особливими потребами, аутизм, хореографічне мистецтво,
культурно-мистецькі практики, пластичні здібності, художня творчість, танець-модерн, методика викладання.
Gavelya Oksana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Humanities, National Academy of Culture and Arts Management; Drach Tamara, post-graduate student of the
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, trainer-choreographer of the dance studio "Chocolate"
Development of plastic abilities of children-autistics by means of modern-dance in the conditions of modern
cultural and artistic practices
The purpose of the article is to determine the methods of developing the creative abilities of autistic children by
modern choreography. Methodology: in our work, we used systematic and comparative methods, as well as problem and
analytical analysis of the literature to study methods of developing autistic children through art therapy and choreography,
to improve their plastic capabilities and study the latest trends in art and psychology. Scientific novelty. The question of
the development of creative abilities of autistic children by art therapy has already been studied in modern literature, but
the novelty of the research it’s the first attempt to determine methods of developing plastic abilities of children with
autism by means of modern dance. Due to the research, we have identified methods for developing the creative abilities
of autistic children by means of modern choreography, in particular - modern dance. On the one hand, the focus of modern
pedagogy is on people with special needs who receive additional permanent or temporary support in the educational
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process in order to ensure their right to education. On the other hand, much less importance is given to meeting the needs
of children with autism by involving them in modern cultural and artistic practices. Although, in our opinion, it provides
much more opportunities for adaptation of people with special needs, the development of their desire for beauty. Our
research art and cultural attention have focused on the development of plastic abilities of autistic children by means of
modern dance in modern cultural and artistic practices. Conclusions: we determined that it is important to develop the
plastic abilities of such children, although it is very difficult to teach such child to dance professionally, it is possible to
develop the choreographic grace of movements. In the course of our research, we analyzed the available scientific
materials on autism and identified the behavior of autistic children, and explored the possibilities of using modern dance
in the development of autistic children as one of the means of developing their creative abilities.
Key words: preschool children with special needs, autism, choreographic art, cultural and artistic practices, plastic
abilities, artistic creativity, modern dance, teaching methods.

Актуальність теми дослідження. Наразі
хореографічне мистецтво введене в програму
дошкільних
навчальних
закладах,
загальноосвітніх та позашкільних організаціях,
які забезпечують творчий розвиток та
культурне дозвілля дітей різного віку та рівня
підготовки. Також важливе місце в сучасній
культурі
і
мистецтві
приділяється
забезпеченню потреб дітей-аутистів, шляхом
залучення їх до участі в сучасних культурномистецьких практиках. Останнім часом вони
стали звичною публічною територією для
творчості дітей з особливими потребами.
Трапляються випадки, коли на заняття з
хореографії, а також на різноманітні культурномистецькі заходи приводять дітей з особливими
потребами. Тож працівникам культурномистецьких та освітніх закладів і установ
доводиться зважати на специфічні особливості
роботи з цією категорією дітей. Для дітей з
аутизмом, нерідко, характерними є незвичні
рухи головою, тілом, руками, пальцями, ногами
інтенсивніші
при
збудженні,
моторні
манеризми. Вони люблять крутитися на місці
чи захоплюється предметами, що крутяться.
Зважаючи на такі особливості дітей-аутистів,
навчити їх танцювати вкрай важко, або загалом
неможливо. Але це не виключає можливості
розвитку у них засобами сучасної хореографії
пластичних та художньо-творчих здібностей,
звичайно, при правильному підході з боку
викладача.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання
творчого розвитку дітей-аутистів засобами арттерапії досліджували такі науковці, як
Н.С. Анреєва,
В. Бабіч,
Н.В. Базима,
Н.П. Волошина, Н.Г. Івашура, Н.П. Кравець
(2003). Однак розвиток пластичних здібностей
дітей-аутистів засобами танцю-модерн в
умовах
сучасних
культурно-мистецьких
практик залишається поза увагою сучасних
науковців.
Мета дослідження – довести важливість
(необхідність)
систематичних
занять
хореографією для дітей-аутистів в умовах
культурно-мистецьких практик. Для цього
перед нами були поставлені завдання:

- проаналізувати матеріали досліджень
щодо аутизму та визначні особливості
поведінки дітей-аутистів;
- дослідити можливість застосування
танцю-модерн
у
культурно-мистецьких
практиках як засобу розвитку дітей-аутистів та
становлення їх творчіх здібностей.
Виклад основного матеріалу. Свідченням
того, що в центрі уваги сучасної української та
світової освіти і науки знаходяться особи з
особливими потребами - є різноманітні
дослідження та проєкти, присвячені розвитку
інлюзивної освіти, науки та культурномистецьких практиках. Зокрема, Міністерством
освіти і науки України у 2001-2007 рр. було
запущено проєкт «Соціальна адаптація та
інтеграція в суспільство дітей з особливостями
психофізичного розвитку шляхом організації їх
навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах»;. У 2008-2012 рр українськоканадського проєкту «Інклюзивна освіта для
дітей з особливими потребами в Україні». Задля
підтримки інклюзивної освіти в Україні також
була створена «Мережа на підтримку інклюзії.
Школа – для всіх». Мережа об’єднала
громадські організації, батьківські групи,
навчальні заклади та інші інституції, що
зацікавлені в просуванні інклюзивного
навчання в Україні. Важливим здобутком став
«Індекс інклюзії» – добірка практичних
матеріалів на допомогу в плануванні дій зі
створення та розвитку в навчальних закладах
інклюзивного навчального середовища для всіх
учасників навчального процесу. Сьогодні
«Індекс інклюзії» перекладений 32 мовами та
використовується в багатьох країнах світу [7].
З метою розвитку інклюзії, 11 лютого
2021 року відбулося засідання Міжвідомчої
комісії з питань охорони дитинства, в якому
взяли участь Міністр освіти і науки України
С.Шкарлет, Міністр соціальної політики
М. Лазебна,
Міністр
охорони
здоров’я
М. Степанов та інші представники органів
державної влади, дотичні до сфери захисту прав
дітей. Вони обговорили проблеми та виклики в
процесі реалізації Національної стратегії
реформування системи інституційного догляду
та виховання дітей на 2017–2026 роки.
С.Шкарлет зазначив, що необхідно забезпечити
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надання якісних послуг дітям з особливими
освітніми потребами за місцем їх проживання,
а також звернув увагу на необхідність
затвердження Національної стратегії розвитку
інклюзивної освіти на 2021–2031 роки [8].
Разом з тим, в сучасній Україні значно
менше
уваги
приділяється
питанню
забезпечення потреб дітей-аутистів, шляхом
залучення їх до участі в сучасних культурномистецьких практиках. Хоча, на нашу думку, це
надає значно більше можливостей для адаптації
осіб з особливими потребами, розвитку їх
потягу до прекрасного.
Зазначимо, що розлади аутизтичного
спектру починаються у дитинстві, проте
зберігаються у підлітковому і дорослому віці.
Аутизм (розлади аутистичного спектру (РАС) –
це стан, який виникає внаслідок порушення
розвитку головного мозку людини і
характеризується вродженим та всебічним
дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.
Його неможливо вилікувати, проте з часом
можна скоригувати і адаптувати людину до
соціального життя. В Україні з 2008 по 2013 рік
за даними МОЗ України захворюваність на
розлади зі спектру аутизму зросла в 3,8 разів з
2,4 до 9,1 на 100 000 дитячого населення [6].
У більшості випадків ці стани
проявляються у перші п’ять років життя.
Діагностувати ризик розвитку аутизму можна
вже в півторарічному віці дитини за допомоги
спеціального скринінгового тесту.
Люди з аутизмом можуть бути
надзвичайно обдарованими, проте їм потрібно
набагато більше часу, щоб навчитися чомусь
дуже простому. Рівні розумової діяльності у
людей з РАС варіюють в надзвичайно широких
межах – від важкого порушення функцій до
чудових невербальних когнітивних навичок.
Такі діти проявляють здібності - іноді просто
геніальні
до
малювання,
музики,
конструювання, математики, хореографії,
тощо. При цьому інші сфери життя не будуть
цікавити дитину. До 6 років мозок дитини
активно засвоює інформацію. І якщо
намагатися розвивати «дитину дощу», як їх ще
називають, до цього віку зусиллями психологів,
арт-терапевтів, логопедів, то з часом таку
дитину можна адаптувати до соціального
життя[1, 6].
Діти-аутисти потребують включення до
інклюзивного освітнього та культурномистецького середовищ, які. створюють
сукупність умов, способів і засобів для
спільного навчання, виховання та розвитку
здобувачів освіти та учасників культурномистецьких практик, з урахуванням їхніх
особливих потреб і можливостей. Такі діти
мають:порушення мови: часто повторюють
почуті десь слова і фрази, придумують власні
слова (неологізми) і не користуються мовою

для спілкування; відсутність емоційного
контакту з людьми: малюки не дивляться
людям в очі, не тягнуться до батьків на руки, не
посміхаються, часто чинять опір спробам взяти
їх на руки, приголубити; усамітнення: дитина з
аутизмом відчуває сильний дискомфорт серед
інших людей, а часом – тривогу. Вони не
завжди бавляться з однолітками, не розуміють
емоцій інших людей і тому віддають перевагу
усамітненню, яке захищає їх від сильних
переживань з приводу складнощів спілкування;
напади агресії: будь-яка невдача може
викликати у дитини спалах гніву, спровокувати
істерику, фізичну атаку... Діти аутисти схильні
здійснювати одні й ті ж дії протягом довгого
часу, повторювати одне і те ж саме слово,
бігати по колу, розгойдуватися з боку в бік,
дивитися на обертові об’єкти, вертіти щось
тощо [2, 52].
У сучасному житті дуже важливо, щоб
батьки, працівники дошкільної освіти, а також
діячі культури і мистецтва усвідомили
важливість підтримки дітей з особливими
потребами, залучення дітей аутистів до
культурно-мистецьких практик; допомогли їм
вибудовувати нові відносини з культурою. Таке
поняття як культурно-мистецькі практики
дозволяє на більшість, навіть знайомих видів
діяльності, на способи організації дитячої
діяльності, на форми взаємодії дітей один з
одним,
подивитися
по-новому,
в
культурологічному та мистецтвознавчому
аспектах.
Культурно-мистецькі практики слід
розуміти як самобутні, бажані, захоплюючі для
самої дитини способи самоздійснення,
самореалізації. Нехай дитина все робить сама,
відповідно до своєї волі та власних бажань,
свого інтересу, ініціативи, відповідно до своїх
особливих потреб.
Необхідно розуміти, що культурномистецькі практики не виникають самі по собі,
а залежать від того, що дитина отримує в
дошкільному закладі освіти, загальноосвітніх
та позашкільних організаціях, які забезпечують
творчий розвиток та культурне дозвілля дітей
різного віку та рівня підготовки.
Працюючи з дітьми-аутистами, навіть,
якщо це одна дитина в групі або індивідуальні
заняття, стикаєшся з повною ізольованістю
дитини від спілкування з іншими дітьми та
викладачем, доводиться постійно тримати їх
увагу, привертати до себе різноманітними
засобами. Ці діти не реагують на оточуючий
світ, більше сприймають фізичний контакт,
тому важливо спонукати їх до активного та
різноманітного руху. Діти-аутисти вкрай рідко
роблять різноманітні вправи, повторюють одні
і ті ж самі рухи. В культурно-мистецьких
практиках танець є для них є своєрідним
засобом зняття нервового напруження.
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Також проблеми у спілкуванні дітейаутистів в дошкільному віці пов’язані з тим, що
вони дуже рідко розмовляють. Їх лексикон є
досить бідним. А вони потребують особливої
підтримки та уваги, адже вони залежні від
оточуючих, котрі спрямовують їхні дії у
потрібному напрямку. Саме тому танець може
зробити їх більш розкутими, розвинути їх
невербальні засоби спілкування.
Важливим є те, що діти-аутисти
проявляють іноді геніальні здібності в
творчості, науці або спорті. Їх цікавлять речі,
які є незвичними для їхніх однолітків, які
значно більше адаптовані до соціуму, а тому є
більш схильними до стереотипізації.
Дітей-аутистів приваблює яскраве світло,
предмети, що рухаються, а під час занять складні акробатичні трюки на спортивних
снарядах,
пілоні,
повітряному
кільці,
повітряних
полотнах
тощо.
Серед
танцювальних стилів, якими, на нашу думку,
можна
займатися
з
дітьми-аутистами,
виокремлюються хіп-хоп, диско, техно або,
наприклад, модерн, танець модерн-джаз.
У малодосвідченого викладача, спочатку.
робота з такими дітьми може викликати паніку
та непорозуміння. Адже учень, який не реагує
на зауваження та повторює одні й ті самі рухи,
важче піддається навчанню. Такі діти можуть
агресивно реагувати на те, що їм не подобається
чи не цікаво. Важливо на цьому етапі не
розгубитися та продовжувати заняття. Також
потрібно придивлятися, до чого дитина
проявляє цікавість та як реагує на ті чи інші
вправи та заняття. Це дозволить сформувати
хореографічну програму, яка би була цікава
саме цій дитині.
Залученню дітей артистів до культурномистецьких практик сприяє застосування
елементів повітряної акробатики та полотнах та
на кільці (якщо зал обладнаний відповідними
снарядами), а також відповідне поєднання їхніх
вільних рухів з хореографічними елементами
танцю-модерн.
Такі діти реагують на зміни інтонацій в
голосі під час проведення занять з хореографії,
на яскраву музику, на особливі засоби для
кожного заняття. Важливо зауважити, що дітейаутистів важко передбачити, тому з ними варто
займатися індивідуально або у такій групі, щоб
з цією дитиною поряд був дорослий. Дуже
часто
діти-аутисти
різко
змінюють
зацікавлення одним заняттям на інше, можуть
почати бігати або кричати. Такі зміни настрою
повинні слугувати сигналом, що варто змінити
срямованість діяльності
та спробувати
переключитися на щось інше. Окрім того,
важливо усвідомлювати наскільки фізично
здорова така дитина та що саме можна з нею
практикувати.

У танці-модерні чудовим засобом може
стати імпровізація з різними реквізитами,
наприклад, хусточками, шишками, листям,
іграшкою чи м’ячем. Варто розуміти, що
дитину з аутизмом не слід до чогось
примушувати. На відміну від здорових дітей,
вона може на це реагувати агресивно та робити
непередбачувані речі. Тож, тільки спираючись
на зацікавлення дитини, можна будувати
заняття, щоб воно було корисним для неї. З
танцю-модерн найкраще використовувати
елементи хореографічних зв’язок, які би вона
змогла повторити [4, 28].
Дитина з відхиленнями у психіці
стикається з рядом труднощів, які не
дозволяють їй адаптуватися до нормального
соціокультурного життя. Водночас залучення
дітей-аутистів до танцювальної практики
дозволяє сформувати їх навички у хореографії
та адаптувати їх до корисного соціального
спілкування. Хореографія модерну формує в
них відчуття музики, розвиває танцювальність
та гнучкість, робить дітей дошкільного віку
більш пластичними. Важливо зазначити, що
діти-аутисти при правильному підході у
викладанні та роботі з ними, можуть вдало
проявляти свою артистичність та навіть певну
виконавську майстерність.
З ними можна виконувати bounce з
модерну або робити партерну гімнастику в
стилі модерн. Однак, не бажано довго
виконувати одну і ту саму вправу, адже в них не
вистачає для цього зосередженості. Слід
відразу переключати їхню увагу на нову
вправу, наприклад, це можуть бути вправи на
пілоні, підлази, виси, крутки на динамічному
знарядді. Такі діти легко вдаються до
імпровізації під музику та різноманітних
творчих завдань, наприклад, зобразити звірятко
чи якийсь предмет [5, 65].
Таких дітей можливо підготувати до
виступу
чи
показового
заняття
при
правильному підході та взаємодії з батьками. В
такому випадку дитина йде на контакт та може
вивчити потрібні рухи, і під час виступу вдало
показати свої хореографічні таланти [3, 25].
Наукова новизна. Творчий розвиток дітей
з аутизмом є важливим етапом у їхній адаптації
до нормального соціального життя. Для того,
щоб адаптувати дитину до суспільного життя,
слід залучати її до культурно-мистецьких
практик, або особисто бажаної діяльності
(сучасної хореографії, занять співом і т.д.);.
збагачувати знання дитини про власний
організм та здоров’я; формувати у неї потребу
дбати про своє здоров’я; розвивати рухові
якості – швидкість, спритність, загальну
витривалість; формувати потребу в щоденній
руховій діяльності та самостійність у рухливих
іграх; створювати сприятливі умови для
виховання самостійності, наполегливості,
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працелюбності. Саме танець-модерн може
стати хорошою мотивацією до спілкування та
самовдосконалення,
що
слід
науково
обґрунтувати та дослідити.
Висновки. Для дитини з аутизмом
характерними є стереотипні, часто незвичні
рухи головою, тілом, руками, пальцями, ногами
інтенсивніші при збудженні (гойдання,
скакання, крутіння частинами тіла, ходіння на
пальчиках), моторні манеризми (наприклад,
крутіння долонями, пальцями, складні рухи
усім тілом), така дитина любить крутитися на
місці чи захоплюється предметами, що
крутяться. Навчити танцювати таку дитину
вкрай важко, але можливо. При правильному
підході з боку викладача, на нашу думку можна
розвинути творчі здібності дитини засобами
сучасної хореографії. В ході нашого
дослідження ми проаналізували наявні наукові
матеріали щодо аутизму та визначили
особливості поведінки дітей-аутистів та
вивчили можливості застосування танцюмодерн у процесі розвитку дітей-аутистів як
одного із засобів становлення їх творчих
здібностей. Доведено, що культурно-мистецькі
практики не виникають самі по собі, а залежать
від того, що дитина отримує в дошкільному
закладі
освіти,
загальноосвітніх
та
позашкільних організаціях, які забезпечують
творчий розвиток та культурне дозвілля дітей
різного віку, рівня підготовки, включаючи
дітей з особливими потребами.
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БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ В СИСТЕМІ ОСВІТИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
Мета статті – виявити особливості бальної хореографічної освіти в динаміці історичного розвитку та
охарактеризувати перспективні напрями оптимізації навчально-виховного процесу в контексті професійної
підготовки майбутнього хореографа. Методологія дослідження. Застосовано метод теоретичного аналізу, що
посприяв дослідженню опублікованих наукових джерел, присвячених проблематиці професійної хореографічної
освіти та суміжним проблемам відповідно темі статті; метод системного аналізу для виявлення мети, завдання,
змісту, обсягу та раціональних методів навчання бальної хореографії, а також оцінки ефективності підготовки
спеціалістів галузі; методологічний аналіз провідних педагогічних напрямів викладання бального танцю в
системі освіти та ін. Наукова новизна. Досліджено динаміку розвитку бальної хореографічної освіти в
історичній ретроспективі та виявлено її особливості в контексті художньої культури ХХІ ст.; проаналізовано
теоретико-практичні основи викладання бального танцю в контексті трансформаційних процесів педагогічної
практики; розглянуто проблематику сприяння бальної хореографічної освіти в розвитку художньо-естетичної та
культурної освіти в Україні; розглянуто критерії, що використовуються для об’єктивної академічної оцінки
бальної хореографічної освіти в професійних навчальних закладах України на сучасному етапі; виявлено та
охарактеризовано перспективні шляхи подальшого розвитку бального танцю як виконавського мистецтва та
окремої академічної дисципліни. Висновки. Соціально-культурні зміни та перетворення в системі підготовки
спеціалістів бальної хореографії вимагають оптимізації навчально-виховного процесу, зокрема в аспектах:
орієнтації на практичні запити; ускладнення та розширення структури професійної підготовки тренерів, вчителів
та балетмейстерів бального танцю; демократизації системи хореографічної освіти; інтегрування та адаптування
провідних методів європейської освіти; посилення в межах системи хореографічної освіти структурної
соціально-функціональної взаємодії. Дослідження виявило, що розвиток бального танцю в Україні на сучасному
етапі вимагає створення та забезпечення відповідного рівня специфічної професійно орієнтованої системи освіти,
основою якої стало б комплексне використання найкращих традиційних та інноваційних технологій в галузі
педагогіки хореографічного мистецтва, розроблених українськими та зарубіжними теоретиками і практиками
танцювальної освіти, як системоутворюючого елементу підготовки спеціалістів.
Ключові слова: бальний танець, хореографічна освіта, система освіти, інноваційні технології, європеїзація.
Gorbatov Nadiiya, candidate of historical Sciences, associate Professor of modern ballroom choreographed Kyiv
National University of Culture and Arts Yefanova Svitlana, teacher of the Ballroom Choreography Department at the
Kiev National University of Culture and Arts
Ballroom dance in the education system: past and present
The purpose of the article is to reveal the features of ballroom choreographic education in the dynamics of
historical development and to characterize promising directions for optimizing the educational process in the context of
the professional training of the future choreographer. Methodology. The method of theoretical analysis was applied,
which contributed to the study of published scientific sources devoted to the problems of professional choreographic
education and related problems in accordance with the topic of the article; the method of systems analysis to identify the
goal, task, content, volume and rational methods of teaching ballroom choreography, as well as assess the effectiveness
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of training industry specialists; methodological analysis of the leading pedagogical directions of teaching ballroom dance
in the education system, etc. Scientific novelty. The dynamics of the development of ballroom choreographic education
in a historical retrospective is investigated and its features are revealed in the context of the artistic culture of the 20th
century; analyzed the theoretical and practical foundations of teaching ballroom dance in the context of transformational
processes of pedagogical practice; considered the problems of promoting ballroom choreographic education in the
development of art, aesthetic and cultural education in Ukraine; the criteria used for an objective academic assessment of
ballroom choreographic education in professional educational institutions of Ukraine at the present stage are considered;
identified and characterized promising ways of further development of ballroom dance as a performing art and a separate
academic discipline. Conclusions. Socio-cultural changes and transformations in the system of training ballroom
choreography specialists require optimization of the educational process, in particular in the following aspects: orientation
to practical requests; complication and expansion of the structure of professional training of coaches, teachers, and ballet
masters of ballroom dance; democratization of the system of choreographic education; integration and adaptation of
leading methods of European education; strengthening of structural social and functional interaction within the framework
of the system of choreographic education. The study has shown that the development of ballroom dance in Ukraine at the
present stage requires the creation and provision of an appropriate level of a specific professionally-oriented education
system, the basis of which would be the integrated use of the best traditional and innovative technologies in the field of
pedagogy of choreographic art, developed by Ukrainian and foreign theorists and practitioners of dance education. as a
backbone element of training specialists.
Key words: ballroom dance, choreographic education, education system, innovative technologies,
еuropeanization.

Актуальність теми дослідження. Не
зважаючи на існування різноманітних напрямів
естрадної, народної та сучасної хореографії, на
початку ХХІ ст. бальний танець стає одним із
найпопулярніших напрямів, що активно
розвивається.
Потреба
суспільства
в
доступності навчання бальному танцю та
розширенні освітніх меж, а також їх значущість
для соціокультурної та освітньої галузі
зумовлюють високі вимоги до рівня
професійної підготовки спеціалістів бального
танцю в сучасній українській системі освіти.
Неабияку актуальність представляє
дослідження особливостей становлення та
розвитку системи бальної хореографічної
освіти. спадкоємності в системі напрацювань
спеціальних знань, навичок та вмінь, що
формують специфічну традицію. В умовах
реформування української системи вищої
освіти в цілому та галузі мистецтва зокрема,
коли основні культурні цінності та ідеали
переоцінюються
та
переосмислюються,
нагальною стає потреба звернутися до
історично сформованих педагогічних традицій
бальної хореографічної освіти, що можуть бути
збережені та адаптовані до нових умов
української соціокультурної та мистецької
реальності.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Проблеми освіти як основного соціального
інституту, що регламентує життєвий шлях
індивідів, визначає їх ціннісно-світоглядні
установки та соціальні орієнтації на сучасному
етапі опинилися в центрі уваги наукової
спільноти.
Різноманітні
аспекти
хореографічної освіти в Україні, зокрема
специфіку розвитку хореографічної освіти в ХХ

ст., головні вектори успішної фахової
підготовки
майбутнього
хореографа,
особливості розвитку бального танцю в Україні
на прикладі регіональних шкіл, бальний танець
в системі естетичного виховання та освіти
досліджували Т. Благова «Хореографічна
підготовка в системі театральної освіти
України» [1], О. Мартиненко «Підготовка
фахівця-хореографа в контексті розвитку
сучасної освіти в Україні» [2], А. Підлипська
«Регіональні школи бального танцю в Україні»
[4], В. Сизоненко «Бальна хореографія як засіб
саморозвитку особистості майбутнього вчителя
хореографічного мистецтва» [5], Н. Терещенко
«Бальний танець в системі освіти та
естетичного виховання» [7], О. Шабаліна
«Підготовка хореографічних кадрів у контексті
переходу до системи відкритої освіти» [8] та ін.
Проте, не зважаючи на значний інтерес серед
вітчизняних науковців до означеного питання,
складна і багатоаспектна проблематика
бального танцю в системі освіти вимагає більш
детального висвітлення з позицій сучасного
гуманітарного знання.
Мета статті – виявити особливості
бальної хореографічної освіти в динаміці
історичного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Танець
займає центральне місце в педагогічній теорії з
часів давніх філософів Платона та Аристотеля,
які вважали, що він сприяє формуванню
естетичних, моральних та інтелектуальних
цінностей, а також підвищенню фізичних
здібностей та здоров’я. Платон, зокрема,
стверджував, що танець тренує розум та душу
розрізняти ті форми дій, почуттів та ідей, що
здатні викликати благородність характеру та
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витонченість розуму. Аристотель відносив
танець до освітньої діяльності, що вважається
самоціллю або цінністю. Провідні філософи –
представники елліністичної та ренесансної
емпіричної культури Люціан, Кастильоне та
Дж. Лок – наголошували на важливості танцю
як основного елементу розвитку освіченої
людини.
Хореографічна
освіта
безперервно
розвивалася в народній культурі, сприяючи
формуванню образу людини та становленню
особистості.
Точні та гуманітарні науки викладаються
в початковій, середній та вищій освіті і
оцінюються в межах об’єктивних основ та
критеріїв. Проте зображальне мистецтво –
хореографічне, театральне, образотворче,
музичне та література також є частиною
освітніх
програм.
Продукти
цього
зображального мистецтва, не зважаючи на те,
зазвичай являють собою матеріал для
естетичної насолоди, також підлягають
об’єктивному оцінюванню.
Дослідники акцентують на важливості
пам’ятати, що природа емоційного та
інтелектуального
навчання
(реалізується
засобами зображального мистецтва), формулює
суть відмінностей між мистецтвами та науками
[12, 101].
В сучасному світі хореографічне
мистецтво в цілому, як один із видів художньотворчої діяльності людини, що проявляється у
відповідній їй формі (танці), та бальна
хореографія (синтетична за
природою,
головним засобом виразності якої є унікальна
пластична лексика), набуває особливого
значення.
Соціальна
значущість
бальної
хореографії в сучасних соціокультурних
умовах визначається її зростаючим художньотворчим потенціалом та освітньо-виховними
можливостями, що сприяють зміцненню
взаємовідносин
соціальних
груп,
удосконаленню естетичних принципів та
моральних основ сучасного суспільства.
Художньо-творчими особливостями бальної
хореографії є естетичні та художньо-естетичні
особливості,
особливості
виконавської
майстерності та стилю, а також особливості
постановочних форм та музично-ритмічних
структур [6, 7].
Бальний танець передусім зосереджений
на процесах, продиктованих практичним
виробництвом виражальних форм мистецтва та
їх театральною репрезентацією / виконанням
для глядача. Це суто комунікативне мистецтво
перехідного характеру, обов’язковою умовою

якого є тристоронні стосунки між творцем, що
складає повідомлення, танцюристом, який
передає повідомлення та аудиторією, яка
отримує повідомлення [10, 5]. Для того, щоб
глядач міг інтерпретувати та оцінювати це
повідомлення з боку артистизму, бальний
танець має розумітися та вивчатися як задана
форма зображального мистецтва, що здатна
спілкуватися та будити почуття і емоційні риси,
втілені в творі хореографічного мистецтва. На
думку Дж. Кодді, «критерії інтерпретації
можуть бути вказані у внутрішньому контексті
самого твору як спеціального символічного
об’єкта, або у зовнішньому (вищою мірою
соціального) контексті значення, без якого
неможливе успішне спілкування» [9, 26].
Бальний танець – це не просто рух, це
скоріше майстерний рух, що має художню
цінність, відповідно більшість випадків оцінки
естетичної якості рухів танцюриста буде
частиною художньої оцінки бального танцю.
Дж. Кодді акцентує, що художня оцінка
вимагає, з одного боку, інтерпретуючий розум,
а з іншого – об’єкт в його культурному
контексті, що є матеріалом інтерпретації [9, 26].
Танець загалом і бальний танець зокрема
– це форма мистецтва, що як така має власні
правила та умовності і, відповідно, є
автономною
дисципліною
в
системі
професійної освіти [11, 45]. Процес створення,
виконання та оцінки обмежує елементи, що
визначають
танцювальну
програму.
Взаємовідносини
між
викладанням
та
навчанням, в свою чергу, призводять до
художньої, естетичної та культурної освіти, що
налаштована
на
домінантні
тенденції
конкретного періоду часу [13, p. 112].
Новаторські практики бального танцю
після тестування в системі освіти сприяють
перегляду та розширенню діючої навчальної
програми, з метою розробки нової, надійної та
сучасної моделі навчання, що повинна
проектувати та інтегрувати нові танцювальні
тенденції доби. Створена конкретна модель
навчання має бути підкріплена новими
вимогами до нових способів взаємодії, а також
створенням нових модульних предметів для
розробки та реалізації нової мети, контексту,
методології та процесу оцінювання [14, 221].
Навчання бальному танцю як творчому
предмету передбачає, що викладач має
створити відповідне середовище, а також
надати студенту всі необхідні навчальні
інструменти, що сприяють розвитку його
навичок
на
шляху
активного
експериментування та пошуку різноманітних
рішень (наприклад, завдяки використанню
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методу правильного вибору в процесі
розпізнання та прийняття рішень). На думку
дослідників, результатом цього процесу є
розвиток особистого самовираження та
сприяння набуттю бажаних знань і розуміння за
рахунок побудови структури, що підтримує
ясність наміру в межах конкретного змісту.
Індивідуальне вираження, що використовує
тіло як засіб пересування, розвиває особистість
– акцент робиться на фізичних, емоційних та
соціальних
аспектах
особистості
з
використанням руху як способу спілкування
[13, 12-13].
Специфіка бальної танцювальної освіти
вимагає індивідуальної суб’єктивної та
осмисленої реакції, здатності до адаптації,
уявлення та впевненості, а також співпраці в
групі. В навчанні бальному танцю акцент
робиться на творчому процесі, тобто розвитку
критичного мислення для рішення проблем при
створенні хореографічної постановки (танцю,
композиції); адаптуються методи навчання.
Водночас наявні знання сприяють розвитку в
студента кінестетичного та технічного досвіду.
Цей тип навчання робить акцент на продукті,
що є розвитком здатностей студента.
Процедура професійного навчання, що імітує
реальні ситуації, необхідна для задоволення
потреб на професійній стадії. На думку Дж.
Сміт-Отар, найбільш доцільною моделлю, що
може
посприяти
здобуттю
художньої,
естетичної та культурної освіти є модель, яка
надає рівний акцент на процесі та продукті та
втілює в собі відкриті та закриті методи
навчання виконанню, створенню та оцінці
танцю [13, 24].
У 2000-2020-х рр. значні зміни в
навчальних програмах хореографічної освіти
засвідчили перехід від вузького освітнього
підходу до більш відкритого та рефлексивного.
Зокрема, відчутно змінилася педагогічна
практика бального танцю у вищих навчальних
закладах Південної Америки та багатьох
європейських країн.
Століття бурхливого розвитку бальної
хореографії призвело до виникнення жорсткої
спеціалізації: поділу педагогічного складу на
тренерів, викладачів та балетмейстерів
сценічного бального танцю, а також вчителів
загальнодоступних форм бального танцю.
Проте, на думку дослідників, цей поділ не
повинен зумовлювати підготовку кадрів в
межах певної вузької спеціалізації, оскільки і
тренер, і педагог, і вчитель повинні володіти
усіма основними навичками професії, її
історичної основи. В. Матвєєв наголошує, що
так предмети, як «Майстерність хореографа»,

«Історико-побутовий
танець»,
«Дитячий
бальний танець», «Загальнодоступні форми
бального танцю», а також «заняття джазмодерном,
сучасними
напрямами
танцювального мистецтва, класичним та
народно-сценічним танцем – все це має бути в
професійному арсеналі будь-якого спеціаліста
і, відповідно, в навчальній програмі будь-якого
вишу, будь-якої кафедри, що займається
підготовкою професіоналів в галузі бальної
хореографії» [3, 7].
Система проектування дисциплін бальної
хореографії в Україні тривалий час не мала
жодних
теоретико-методологічних
обґрунтувань, єдності навчання та виховання
бракувало прикладного змісту, відсутні були
єдині уявлення про сутність виховання в
умовах тогочасних цільових та змістових
компонентів, а також комплексні технології, що
забезпечують практичне втілення підготовки
спеціалістів бальної хореографії в цілісному
виховно-освітньому процесі.
Наприкінці ХХ ст. у навчальних закладах
культури і мистецтва з’являються нові
дисципліни бальної хореографії, зокрема
«Теорія та методика викладання бального
танцю»,
«Ансамбль
бального
танцю»,
«Композиція
європейського
та
латиноамериканського
бального
танцю»,
«Композиція синтезованих сценічних форм»,
«Техніка виконання віртуозних прийомів» та
ін.
Наразі система хореографічної освіти в
Україні стабільно демонструє високий рівень
підготовки спеціалістів. Проте на сучасному
етапі склалася неоднозначна ситуація, що
вимагає вирішення: з одного боку, зростає
технічний рівень танцюристів, виникають нові
ансамблі та студії бального танцю, а з іншого –
триває масштабне залучення педагогів з інших
країни, озброєних різноманітними методиками,
що створює певний хаос, різнопрочитання
підходів, не сприяє можливості формування
єдиної національної системи викладання основ
бального танцю.
Проблема удосконалення підготовки
спеціалістів бальної хореографії в навчальних
закладах культури і мистецтв вимагає зміни
існуючих навчальних планів та програм,
оптимізації їх структури, змісту, обсягу та
послідовності проходження дисциплін, а також
урахування виховної складової бальної
хореографії, що в поєднанні з навчальною може
забезпечити ефективну підготовку спеціалістів
даної галузі.
Наукова новизна. Досліджено динаміку
розвитку бальної хореографічної освіти в
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історичній
ретроспективі;
виявлено
її
особливості в контексті художньої культури
ХХІ ст.; проаналізовано теоретико-практичні
основи викладання бального танцю в контексті
трансформаційних
процесів
педагогічної
практики; розглянуто проблематику сприяння
бальної хореографічної освіти в розвитку
художньо-естетичної та культурної освіти в
Україні;
розглянуто
критерії,
що
використовуються для об’єктивної академічної
оцінки бальної хореографічної освіти в
професійних навчальних закладах України на
сучасному етапі; виявлено та охарактеризовано
перспективні шляхи подальшого розвитку
бального танцю як виконавського мистецтва та
окремої академічної дисципліни.
Висновки. Соціально-культурні зміни та
перетворення в системі підготовки спеціалістів
бальної хореографії вимагають оптимізації
навчально-вихованого процесу, зокрема в
аспектах: орієнтації на практичні запити;
ускладнення та розширення структури
професійної підготовки тренерів, вчителів та
балетмейстерів
бального
танцю;
демократизації системи хореографічної освіти;
інтегрування та адаптування провідних методів
європейської освіти; посилення в межах
системи хореографічної освіти структурної
соціально-функціональної
взаємодії.
Дослідження виявило, що розвиток бального
танцю в Україні на сучасному етапі вимагає
створення та забезпечення відповідного рівня
специфічної професійно орієнтованої системи
освіти, основою якої стало б комплексне
використання найкращих традиційних та
інноваційних технологій в галузі педагогіки
хореографічного
мистецтва,
розроблених
українськими та зарубіжними теоретиками і
практиками
танцювальної
освіти,
як
системоутворюючого елементу підготовки
спеціалістів.
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ВІДТВОРЕННЯ ЕСТЕТИКИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА
В МИСТЕЦТВІ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
Мета – проаналізувати творчі роботи балетмейстерів України, котрі значну роль у постановочній роботі
приділяли трудовій тематиці в своїй хореографії. Спираючись на певну історичну конкретність, вони влучно
виразними засобами хореографії відобразили різні сторони відносини людей і класів у праці. У більшості в них
відбилися художні образи людей для яких праця – перша життєва потреба, джерело творчої радості і священний
обов'язок перед суспільством. Тому і змістом їх творів була – любов до праці, творче ставлення до неї, постійне
прагнення удосконалювати свою роботу, збільшувати внесок в загальну справу. Сучасний світ, в якійсь мірі,
дещо змінив відношення і стосунки людей на виробництві, а також, і ставлення їх до трудової діяльності. Тому
перед митцями-хореографами виникають і нові завдання в творчій роботі над створенням танців на трудову
тематику, а разом з тим і у відтворенні життєвих проблем, які хвилюють людину праці сьогодення. Методологія
дослідження полягає в застосуванні компаративного і мистецтвознавчого методів. Зазначений методологічний
підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу особливості і значення танців на трудову тематику, які були
поставлені знаними українські балетмейстерами в народно-сценічній хореографії. Наукова новизна роботи
полягає в розширенні процесу творчої асоціативної уяви балетмейстера-режисера, який використовуючи образи
трудівників з народу в хореографії повинен, перш за все, добре вивчити і проаналізувати як змінилися люди, їх
мораль, побут, техніка в нових умовах життя суспільства. Нове життя народжує нові танці, нові сюжети, нові
хореографічні композиції. Висновки. Здійснюючи постановку народно-сценічного танцю на трудову тематику,
в якому головним героєм є народний образ, балетмейстер, об’єднуючи у музично-пластичному синтезі різні
мистецтва і володіючи всіма виразними засобами танцю, повинен добре розуміти, що образ окремо взятої
людини-трудівника – це не просто списані риси реальної людини, це узагальнений, типізований образ певної
групи людей. В окремих випадках ці узагальнення за масштабом можуть бути обличчям людей цілого великого
підприємства. Завдяки творчої роботи митця, створені балетмейстером художні образи трудівників,
відображають не лише виробничий процес, їх взаємостосунки на виробництві, але й формують свідомість
суспільства.
Ключові слова: хореографічна культура, трудові процеси, народно-сценічний танець балетмейстери Павло
Вірський, Олександр Сегаль,
Lytvynenko Viktor, Ph.D. in Art Studies, Senior Research Fellow, Kyiv National University of Culture and Arts
Aesthetic reflection of the labor process of production in the art of folk stage choreography of Ukraine
The purpose of the article to research the creative work of choreographers of Ukraine, who devoted a significant
role in the staging work to dances on a labor theme. Relying on a certain historical concreteness, they accurately reflected
different aspects of the relationship of people and classes in work with the expressive means of choreography. Most of
them reflect the artistic images of people for whom work is the first vital need, a source of creative joy, and a sacred duty
to society. Therefore, the content of their works was a love of work, a creative attitude towards it, a constant desire to
improve their work, to increase their contribution to the common cause. The modern world has, to some extent, changed
the attitude and attitudes of people in production, as well as their attitude to work. Therefore, artists-choreographers face
new tasks in creative work on the creation of dances on a labor theme, and at the same time in reproducing life problems
that concern a modern working man. The research methodology is based on the use of comparative and art historical
methods. This methodological approach allows us to reveal and analyze the features and significance of dances on labor
topics, which were staged by famous Ukrainian choreographers in folk stage choreography. The scientific novelty of the
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work lies in expanding the process of the creative associative imagination of the choreographer-director, using the images
of workers from the people choreography, first of all, he must study and analyze well how people, their morals, way of
life, technology have changed in the new conditions of society. New life gives birth to new dances, new plots, new
choreographic compositions. Conclusions. When staging a folk-stage dance on a labor theme, in which the main character
is the folk image of a worker, the choreographer, combining various arts in musical-plastic synthesis and possessing all
the expressive means of dance, must understand well that the image of a single worker-worker is not the traits of a real
person are simply written off; this is a generalized, typified image of a certain group of working people. In some cases,
these generalizations in scale may be the face of the workers of an entire large enterprise. Thanks to the artist's creative
work, the artistic images of workers reflect not only the production process, their relationship in production, but also form
the national consciousness of society.
Key words: folk stage choreography, ballet masters P. Virsky, А. Segal.

Актуальність теми дослідження. На
протязі всієї історії люди славили свій труд як
основну умову, як джерело життя. І природно,
що в танцювальному мистецтві існує безліч
танців, які перейнято вірою в силу людської
праці, говорить про її зміст і цілі, про радість і
щастя творення. Нажаль, за останні десятиріччя
ця тематика в хореографічному мистецтві
майже не підпадає у поле зору балетмейстерів,
хоча моральне обличчя і різноманітні
відносини людей на виробництві в сучасному
світі змінилися зовсім у протилежному
напрямі. Те, що вчора здавалося вічністю,
сьогодні стало для багатьох повітряним
замком.....Тому перед митцями-хореографами
виникають нові завдання в творчій роботі над
створенням танців на трудову тематику, а разом
з тим і у відтворенні життєвих проблем, які
хвилюють людину праці сьогодення.
Аналіз досліджень і публікацій. Огляд
наукової літератури присвяченої вивченню
витоків
і
особливостей
формуванню
українського народного танцю засвідчує, що ці
питання привертали увагу значну кількість
хореографів і дослідників. Знані українські
науковці К. Василенко (1997), А. Гуменюк
(1969), А. Кривохижа (2003) та інші
наголошують,
що
його
особливості
сформувалися під прямим впливом природнокліматичних умов життя, життєвим устроєм
народу, його звичаїв, моралі, етики, вірувань,
але одне з основних місць серед них посідає
трудова діяльність. На користь цього свідчать,
наприклад, українські хороводи – «Мак»,
«Коваль», «Бондар», «А ми просо сіяли» та
інші, виконавці відповідними трудовими
рухами і жестами зображують процес обробки
тієї чи іншої сільськогосподарської культури.
Хороводи і танці на трудову тематику були
притаманні і фольклору багатьом іншим
слов’янським
народам
–
російському,
болгарському, словацькому тощо.
Театрознавець Л. Козинко в науковій
статті «Теорія фольклорного танцю в контексті
культурної антропології» (2011) робить

порівняльний аналіз культури сьогодення та
давніх
часів.
Досліджуючи
характер
сакральних і виробничих дій давніх людей, у
яких складались різноманітні види обрядових
дійств у вигляді танців, дозволило Л. Козинко
отримати об’єктивну інформацію, що в них
відображені практично всі види праці давніх
людей. З часом ускладнився виробничий
процес, що послугувало виникненню нових
форм танців, що відображають різноманітні
трудові процеси (лісоруби, гончари, ковалі
тощо), які надалі виокремлюються в один із
видів народної хореографії.
С.
Куценко
в
дисертаційному
дослідженні «Формування творчого потенціалу
майбутнього вчителя хореографії засобами
народно-сценічного танцю»(2015) наголошує,
що в етнічному танці неабияке значення мали
обрядові дійства, в яких відбивалася трудова
діяльність людей, а саме мисливство,
землеробство, скотарство.
У науковій статті «Предметно-естетичне
вираження трудових процесів к народному
танці» (2014), О. Яценко наголошує, що
ретельне засвоєння специфіки предметноестетичного вираження трудових процесів у
фольклорному танці, дозволить сучасним
хореографам створювати власні оригінальні
постановки.
Отже, досліджуючи різні аспекти
народного танцю, науковці виявляють, що
одним з головних джерел його виникнення і
особливостей формування, крім багатьох
інших, є саме трудова діяльність людини.
Мета статті – проаналізувати творчі
роботи знаних балетмейстерів України, котрі
значну роль у постановочній роботі приділяли
трудовій тематиці в своїй хореографії.
Спираючись на певну історичну конкретність,
вони влучно виразними засобами хореографії
відобразили різні сторони відносини людей і
класів у праці. У більшості в них відбилися
художні образи людей для яких праця – перша
життєва потреба, джерело творчої радості і
священний обов'язок перед суспільство. Тому і
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змістом їх творів була – любов до праці, творче
ставлення до неї, постійне прагнення
удосконалювати свою роботу, збільшувати
внесок в загальну справу.
Сучасний світ в якійсь мірі дещо змінив
відношення і стосунки людей на виробництві, а
також, і ставлення їх до трудової діяльності.
Тому перед митцями-хореографами виникають
і нові завдання в творчій роботі над створенням
танців на трудову тематику, а разом з тим і у
відтворенні життєвих проблем, які хвилюють
людину праці сьогодення.
Виклад основного матеріалу. Українська
танцювальна культура, яка створювалась
народом протягом багатьох століть, займає
одне з чільних місць серед його національних
культурних
надбань.
Значна
кількість
танцювальних зразків увібрали в себе почуття і
думки сотень поколінь людей і, зберігаючи
свою виразність і художню силу, передавалися
з покоління в покоління. Танці, створені
народом, їх зміст, правдиво відтворюють його
величезний досвід, звичаї і звички, сподівання і
надії, боротьбу за краще життя, свої погляди на
природу, працю, суспільство.
Найповніше творчі здібності народу
виявляються в його трудових справах. Не
зважаючи на те, що у минувшину в суспільстві,
заснованому на пригніченні людини людиною,
праця підневільних людей була важким
тягарем, вони високо цінували майстерність, з
повагою відносились до чесної праці та з
презирством до дармоїдства. У праці
формувався характер людей. І природно, що
безліч народних танців перейнято вірою в силу
людської праці, говорять про його зміст і цілі,
про радість і бачення щастя. У них
прославляються вміння, майстерність і
спритність людських рук.
У танцювальній культурі України існує
чисельна кількість танців на трудову тематику,
які яскраво відтворили ставлення людей один
до одного в процесі виробництва, про
ввічливості, скромності, охайності, про повагу
до людей з життєвим досвідом тощо. У них
відтворені моральні і етичні якості людини.
Своєю популярністю танці на трудову тематику
у великій мірі завдячують ще й тому, що митці
хореографічного
мистецтва
«всечасно»
спиралися в своїй творчості на традиції і
здобутки народної творчості, народної
мудрості
[3,
12]
Трансформовані
з
однойменних хороводів, вони красномовно
розкривають дію за допомогою виражальних
засобів
хореографічного
мистецтва
(«Коваль»,«Косарі», «Лісоруби», «Льон»).

Яскравим прикладом такої трансформації
хороводу може слугувати хореографічна
картинка Павла Вірського «Шевчики» (муз.
обробка Г. Завгороднього), яка набула в свій
час великої популярності у поціновувачів
танцювального мистецтва. Балетмейстер вдало
й дотепно розкрив мовою танцю виробничу
тематику, створив образи майстрів «золоті
руки» — у них діло в руках горить, а жарт
роботі підсобляє. Спираючись на постановку в
ансамблі цього танцю колгоспником Іваном
Куренівським з села Кропивня Київської
області і на записи старовинного хороводу
«Шевчики», Павло Вірський зробив свій
варіант хореографічного твору [6, 22].
У хороводному варіанті танку, вибраний
танцюристами «майстер» і два «помічника»
заходять у намальований трикутник в центрі
кола. Виконавці рухаються по колу і на перший
по четвертий такти, співають, а потім
промовляють слова: «А чи бачив ти, як шевчик
шкіру в воді мочить»? З п’ятого по восьмий такти танцюристи
нахиляються і немовби правою рукою
вмочують шкіру і вигукують слова пісні: «Ой
так брату, ой так, так шкіру мочить, Під час виконання хороводу всі учасники
не лише співають і танцюють, але і
продовжують виконувати трудові рухи, які
зафіксовані в тексті твору.
Як
бачимо,
опрацьований
зміст
старовинного народного танку, його музичний
супровід, творча уява і майстерність
балетмейстера допомогли Павлу Вірському
віднайти цілу низку режисерських прийомів
для змалювання художньо-сценічних образів в
танці. Зазнав змін не лише малюнок, не тільки
манера виконання, а й уся театральна форма
його композиції. Номер став широкою
театральною картинкою.
У
постановці
Павла
Вірського
композиція танцю складається з двох частин:
перша — своєрідний вступ до танцю. Його
Вірський значно театралізує, готуючи глядачів
до основної — другої — частини.
Підмайстри впорядковують свої робочі
місця, очікуючи приходу майстра,— приносять
лавки, перевіряють готовність інструменту.
Заходить майстер, пильно оглядає учнів,
перевіряє годинника, повагом сідає на лавку.
Робота розпочалася. В руках знавців вона аж
горить.
Сцена детально й образно відтворює риси
вдачі умільців-чоботарів.
Уважні, зосереджені, захоплені роботою
підмайстри пильнують кожний майстрів рух, а
він, їхній учитель, полюбляє порядок і точність
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у роботі, підбадьорює вихованців.
Вірський показує одностайно чітку
роботу колективу. Кожен актор жестами і
рухами відтворює весь трудовий процес
пошиття взуття. І все це — весело, хвацько,
ритмічно. Звісно, демонстрування трудових
навичок не є тут самоціллю, а править засобом
змалювання образів. Ця художньо-естетична
робота була унікальним інструментарієм
осягнення суспільства, тому що в сценічнотеатралізованій формі розкривали не тільки
виробничий процес, але й проблеми соціальних
відносин між його учасниками. У них
відтворені моральні і етичні якості людини
(ввічливість, скромність, охайність, повага до
людей з життєвим досвідом тощо) [1, 77].
Взагалі в хореографічному мистецтві у
60–70-х роках ХХ століття виробнича тематика
набула особливої уваги і тим самим вимагала
від митців змалювання життя простої людини з
народу, змушувала шукати яскравих засобів у
відтворенні правди життя людини праці. Зміст і
сюжет танців у більшості закликав працювати
самовіддано,
дбайливо
ставитися
до
державного майна, дотримуватися дисципліни,
бути зразковим на виробництві, висловлювала
сутність
поглядів
людей
тогочасного
суспільства.
Так, наприклад, у хореографічній картині
«На кукурудзяному полі» (муз. обробка
І. Іващенка),
Павло
Вірський
яскраво,
театрально відтворює увесь процес садіння,
обробітку та збирання врожаю кукурудзи. Ця
тематика перегукується з обрядами і звичаями,
що були пов’язані з трудовою діяльністю
хлібороба, яка оспівується у жниварському
пісенному циклі. Напевно ця обрядова
тематика і підштовхнули Павла Вірського на
створення хореографічної картинки «На
кукурудзяному полі», в якій балетмейстер
відтворив нове ставлення тогочасної людини до
праці, нове її моральне обличчя.
Зазначимо, що своєму історичному
розвитку фольклор, як правило, засвоює той
ідейно-художній здобуток і літературного й
музичного мистецтва, в якому відображена
народна психологія, ідеали й прагнення
трудящих мас, їх духовні інтереси. Втілення
нової проблематики вимагало і й відповідного
ставлення балетмейстера до фольклору,
використання тих його елементів і в такому
обсязі, щоб сприяли глибшому висвітленню
того чи іншого явища в суспільному житті.
Використовуючи виразні засоби і
прийоми театру Павло Вірський ґрунтує
розвиток хореографічної картинки «На
кукурудзяному полі» на драматичному

конфлікті, за всіма законами і формами
музично-сценічного мистецтва. За мить усі 16
«дівчат-кукурудзок», «посаджені» діловими
комбайнерами квадратно-гніздовим способом,
заповнюють поле-сцену. У процесі роботи вони
помічають одну зів’ялу кукурудзяну, тоді як її
сусідки подруги пружно й проворно ростуть.
Наявність видимої зав’язки, кульмінації та
розв’язки (обмолот і збирання врожаю), 3частинної форми танцю свідчить про
складність композиційної побудови, про
скрупульозну роботу балетмейстера над
вивченням тогочасного побуту і життя
трудівників села і в кінцевому результаті
значною театралізацію танцювальної дії. В
танцювальній картинці Павло Вірський
відтворив ставлення людей до своєї праці,
відтворив при цьому негативні явища
(недбалість одного з комбайнерів до своїх
обов’язків в роботі), які мали місце у процесі
виробництва, а також відношення суспільства
до них, а також радість і щастя [5, 9]
Ще одним яскравим прикладом танцю на
трудову тематику може слугувати композиція
Павла Вірського «Вишивальниці» (муз.
обробка І. Іващенка), в якій балетмейстер
прославив
працю
килимниць
з
села
Решетилівка на Полтавщині. В ній відбито дві
головні ідеї: уявлення про людину як про
господаря життя і уявлення про працю як про
такий колективний процес, де люди єднаються
в одну згуртовану сім’ю трудівників.
Досконально відтворюючи справжній
трудовий
процес
рукодільниць,
Павло
Вірський, не ілюструючи його, віднаходить
романтичну
експресію
в
побутовій
конкретності кожного їх жесту, оспівує красу
праці,
підносячи
її
до
художнього
узагальнення. Автор утверджує в них
споконвіку прекрасний тип людини-трудівника
[6, 24].
Багато років з підмостків сцени не сходив
карпатський танець у постановці Олесандра
Сегаля
«Лісоруби» (муз.
обробка
Г.
Завгороднього), який починався з виходу
хлопців-лісорубів з двох протилежних куліс
сцени. Виконавці, тримаючи у правій руці
топірці, утворювали два кола, які рухались у
протилежних
напрямках
відносно
годинникової стрілки. Потім виконавці танцю
виходили на пряму лінію в центр сцени і
єднаючи топірці перед собою, зображали
повалене дерево, виконуючи танцювальні рухи
характерні для західного регіону (вибиванці з
акцентом і підняттям топірця вгору, па-де-буре
тощо). В танці були використані пантомімноілюстративні рухи та жести, які відображали
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працю лісорубів, також рубку дерева, яке
оригінальним способом валилося до долу. Під
час виконання танцю лісоруби вигукуючи
окремі слова і короткі речення, тим самим
підказували зміну танцювальної фігури чи
зміну танцювального руху. Прикрасою
танцювального номеру була поява дівчини, яка
йшла через місток, який створили лісоруби на
заднику сцени і в кінці якого на неї чекав вже
парубок. Далі дія переходила у загальний танок
в центрі з танцюючою парою і закінчувалась
відплиттям плота, на якому гордовито сиділа
дівчина.
Використовуючи засоби виразності з
народної
хореографії,
український
балетмейстер О. Сегаль своєю професійною
майстерністю розвинув і творчо поглибив зміст
народної теми танцювального мистецтва і
створив нову художню форму танцю, в якому
панувала загальна атмосфера творчої радості,
любові до своєї праці, до життя, повага до
жіночої статі [2, 72].
Висновки.
Естетичне
відтворення
трудового процесу в мистецтві народносценічної хореографії складає, перш за все, не
тільки художній інтерес, але й виховний. Цю
тематику мистецтво народної хореографії
пронесло через все життя свого існування не
лише як традицію, але і як яскраву сценічну
дію.. Чим частіше балетмейстери будуть
звертатися до цієї традиції, тим більш глибино
проникнуть в історію свого народу, ширше,
образніше, яскравіше, зрозуміліше мовою
танцю відтворять його величезний досвід,
боротьбу за краще життя і надії, свої погляди на
працю і суспільство сьогодення.
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ТВОРЧІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ-ХОРЕОГРАФІВ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО
КУЛЬТОСВІТНЬОГО УЧИЛИЩА АНАТОЛІЯ ТА ОЛЕКСАНДРИ ПОЛІЩУКІВ
Мета – виявити основні аспекти творчості педагогів-хореографів Теребовлянського культосвітнього
училища Анатолія та Олександри Поліщуків. Методологія. Застосування комплексу загальних та спеціальних
методів, як-от аналіз та синтез, культурологічний підхід, розгляд подій в хронологічний послідовності,
мистецтвознавчий аналіз для виявлення стилістичних особливостей хореографічних постановок А. Поліщука та
ін., сприяли проведенню об’єктивного дослідження. Наукова новизна. Вперше творчості Анатолія та
Олександри Поліщуків присвячене спеціальне дослідження, з’ясовано їх роль у розвитку хореографічної
культури Тернопільщини, виявлено стильові особливості балетмейстерських постановок А. Поліщука.
Висновки. Потужний мистецький імпульс, отриманий Анатолієм та Олександрою Поліщуками, майбутніми
педагогами Теребовлянського культосвітнього училища, в Київському державному інституті культури імені
О. Є. Корнійчука дав можливість досягти найвищих щаблів мистецької та педагогічної майстерності на
Тернопільщині. Вони відновили роботу ансамблю танцю в училищі, створили в Тернополі ансамбль народного
танцю «Червона калина». У балетмейстерській творчості А. Поліщука поєдналося художнє переосмислення
надзбручанського хореографічного фольклору, інтерпретація танців, що стали символами української народної
хореографії («Козачок», «Гопак» та ін.) з авторськими хореографічними композиціями, що образною структурою
тісно пов’язані із багатими пластами української народної культури, зокрема, символізмом побутових предметів
та психоемоційними характерними проявами як ознакою етнічного менталітету («Червона калина», «Лобуряки»).
Ключові слова: Анатолій та Олександра Поліщуки, хореографічний відділ Теребовлянського
культосвітнього училища, хореографія, український танець.
Pidlypskyi Andrii, candidate of Art History, lecturer of the Department of Choreographic Art of the Kyiv National
University of Culture and Arts
Creativity of teachers-choreographers of the Terebovlyan Cultural Education School of Anatolii and
Oleksandra Polishchuk
The purpose of the article is to identify the main aspects of the work of choreographers of the Terebovlya Cultural
Education School Anatolii and Oleksandra Polishchuk. Methodology. The use of a set of general and special methods,
such as analysis and synthesis, culturological approach, consideration of events in chronological order, art analysis to
identify stylistic features of choreographic productions by A. Polishchuk, etc., contributed to the objective study.
Scientific novelty. For the first time, a special study is devoted to the works of Anatolii and Oleksandra Polishchuk, their
role in the development of the choreographic culture of the Ternopil region is clarified, stylistic features of
A. Polishchuk’s choreographic performances are revealed. Conclusions. The powerful artistic impulse received by
Anatolii and Oleksandra Polishchuk, future teachers of the Terebovlya Cultural Education School, at the O. E. Korniychuk
Kyiv State Institute of Culture made it possible to reach the highest levels of artistic and pedagogical skill in the Ternopil
region. They resumed the work of the dance ensemble at the school, created a folk dance ensemble "Chervona kalyna" in
Ternopil. A. Polishchuk's choreography combined artistic rethinking of Nadzbruchany choreographic folklore,
interpretation of dances that became symbols of Ukrainian folk choreography ("Kozachok", "Hopak", etc.) with author's
choreographic compositions, the figurative structure of which is closely related to the rich folk culture, in particular, the
symbolism of household items and psychoemotional characteristics as a sign of ethnic mentality ("Chervona kalyna",
"Loburyaki").
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Актуальність
теми
дослідження.
Регіональні
дослідження
народної
хореографічної культури стали науковим
трендом українського мистецтвознавства.
Важливий внесок у розвиток народносценічного
хореографічного
мистецтва
Тернопільщини зробив хореографічний відділ
Теребовлянського коледжу культури і мистецтв
(колишнє культурно-освітнє училище), серед
викладачів хореографічних дисциплін якого
широко відомими в Україні та за її межами
стали Анатолій та Олександра Поліщуки.
Дослідження персонального плану фахівців, що
прислужилися
розбудові
українського
хореографічного мистецтва Тернопільщини та
ширше – культури України, є важливим задля
розуміння регіональних особливостей розвитку
народно-сценічної хореографічної культури.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед
праць,
що
торкаються
діяльності
хореографічного відділу Теребовлянському
коледжу культури і мистецтв, де фрагментарно
висвітлено творчий шлях Анатолія та
Олександри Поліщуків, слід назвати публікації
В. Панюса [19],
А. Підлипського [12;
13],
Л. Щур [20].
Спеціального
дослідження,
присвяченого
вказаним
фахівцям,
досі
проведено не було.
Мета – виявити основні аспекти
творчості
педагогів-хореографів
Теребовлянського культосвітнього училища
Анатолія та Олександри Поліщуків.
Виклад
основного
матеріалу.
Теребовлянський коледж культури і мистецтв
(сучасна назва закладу) заснований 1 вересня
1940 року як бібліотечна школа, згодом
технікум, культурно-освітнє училище, вище
училище культури, діяв відповідно до
загальнодержавних
норм.
«Поступовий
розвиток створених у 30-х роках шкіл
політосвіти – перших культурно-освітніх
навчальних закладів привів до створення
мережі бібліотечних технікумів (школи),
пізніше – технікумів з підготовки культосвітніх
працівників і завершився в 1961 р. створенням
мережі культосвітніх навчальних закладів», –
констатує С. Волков [3, 128].
Базуючись на архівних документах
Т. Благова засвідчує, що «наприкінці 40-х рр.
XX ст. в Україні функціонувало вже
шістнадцять технікумів політосвіти (п’ять із
них діяло на території західних областей
України), які готували різних за фахом

працівників культурно-освітньої діяльності:
бібліотекарів, організаторів-методистів клубної
роботи, методистів, інспекторів, масовиківвитівників,
керівників
художньої
самодіяльності. За статистикою, станом на
1947 р.
загальна
кількість
студентів
політосвітніх технікумів складала 2990 осіб.
Серед них бібліотечних працівників навчалося
1627 осіб, діячів клубних установ – 1320 осіб,
організаторів художньо-самодіяльних гуртків –
лише
42 особи»
[2, 288].
Судячи
зі
статистичних
даних,
актуальною
була
проблема підготовки кадрів керівників для
гуртків
танцювальної
художньої
самодіяльності.
З наказів голови Комітету з основної
діяльності за 1945 рік можна дізнатися, що для
такої підготовки керівників було відкрито
«Шестимісячні постійно діючі курси з
підготовки працівників культурно-освітніх
установ Західних областей УРСР», які,
починаючи з 1945 року, проводились на базі
Львівського і Теребовлянського технікумів
політосвіти. Т. Благова цитує: «Загальний
контингент
курсів
складав
600 осіб
(300 курсантів навчалися у Львові, 300 – у
Теребовлі)…
Хореографічна
підготовка
працівників
культурно-освітніх
закладів
передбачалася у розділі навчального плану
“Масово-виховна
робота”.
Курсантам
пропонувалося практичне ознайомлення із
різними видами мистецької діяльності,
традиційно представленими у змісті гурткової
роботи клубних установ» [Цит. за 2, 289].
зрозуміло,
що
така
підготовка
на
короткострокових
курсах
не
могла
задовольнити
потребу
у
кадровому
забезпеченні
колективів
художньої
самодіяльності, що почали створюватися в
Тернопільській області за зразком решти
території СРСР.
М. Яницька та О. Жуков, аналізуючи
роботу танцювальних колективів художньої
самодіяльності, у середині 50-х рр. ХХ ст.
констатували, що до роботи в таких колективах
не завжди можна залучити хореографівпрофесіоналів «зі спеціальною освітою та
досвідом проведення навчально-виховної та
постановочної роботи. У таких випадках
керівництво танцювальним колективом можна
доручати досвідченому учаснику танцювальної
самодіяльності» [21,
5].
Актуалізувалося
завдання підготовки керівників колективів
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художньої
самодіяльності.
Подальшого
розвитку мали набути «середні загальноосвітні
трудові політехнічні школи для дітей, найбільш
здібних у галузі музики, хореографії та
образотворчого мистецтва» [10, 516].
Період 60–80-х рр. історики вважають
найстабільнішим часом в культурі УРСР, що
пов’язано
з
певними
демократичними
процесами, поступовим очищенням від
наслідків тоталітарного сталінського режиму,
можливістю звернення, хоча і в суворо
регламентованих формах, до національних
традицій. Саме в цей період сталого розвитку
зазнала культурно-мистецька освіта.
Розглядаючи мистецьку освіту 60-х рр.
ХХ ст. в УРСР, С. Волков демонструє
розширення напрямів підготовки фахівців
сфери культури і мистецтва: «У січні 1961 р.
технікуми
з
підготовки
культосвітніх
працівників реорганізовано в культурно-освітні
училища. Встановлено чотирирічний строк
навчання, вводились, водночас із підготовкою
бібліотекарів, нові спеціалізації: керівників
самодіяльних
драматичних
і
хорових
колективів (з 1960/61 навчального року);
керівників самодіяльних оркестрів народних
інструментів (з 1962/63 навчального року);
керівників самодіяльних духових оркестрів і
хореографічних
колективів
(з
1967/68
навчального року)» [4, 24]. Попри значний
попит в керівниках хореографічних колективів
художньої самодіяльності підготовка таких
фахівців розпочалася найпізніше, що пов’язано,
зокрема, з нестачею викладацьких кадрів.
Аналізуючи
процеси
становлення
хореографічної освіти в Україні, Л. Андрощук
наводить періодизацію, де виокремлює етап
«підготовчо-професійний,
для
якого
характерне поетапне створення розгалуженої
системи підготовки мистецьких кадрів,
зокрема: відкриття перших технікумів з
підготовки культурно-освітніх працівників
(50–60-ті роки ХХ століття) та відкриття
факультетів з підготовки культурно-освітніх
працівників в сфері хореографічного мистецтва
в вищих навчальних закладах (60–80-ті роки
ХХ століття)» [1, 273–274]. Ця періодизація
корелює із процесами в сфері хореографічної
освіти, що відбувалися в Тернопільській
області.
У 1968 році створено хореографічний
відділ (спеціалізація «народна хореографія»)
[15]. Спеціалізація пов’язана з тогочасними
політико-ідеологічними установками розвитку
народно-сценічного танцю, що вписувалося в
соцреалістичні
орієнтири
(народність,
масовість, доступність та ін.). Бальний танець

навіть після послаблення утисків 1957 року не
став загальнодоступним, сприймався як ознака
буржуазного суспільства. Сучасні напрями
хореографії були «перекриті» «залізною
завісою». Класичний танець, попри всі
намагання «омасовити» його
засобами
«організованої художньої самодіяльності», так
і залишився мистецтвом для небагатьох через
значні фізичні навантаження, специфічні
вимоги до технічної підготовки та своєрідність
елітарної естетики. Народно-сценічний вектор
розвитку хореографічного мистецтва в
середовищі художньої самодіяльності ставив
завдання
підготовки
кадрів
керівників
танцювальних гуртків. Також в Тернопільський
області з 1961 року існував професійний
ансамбль
танцю
«Надзбручанка»,
що
потребував професійних кадрів виконавців.
1968 року в Теребовлянському культурноосвітньому училищі створений хореографічний
відділ та на перший курс зараховано
20 осіб [19, 2]. Відкриття цього відділення
відіграло значну роль у розвитку народносценічної хореографічної культури регіону та
України в цілому.
Культосвітні
училища,
що
функціонували в кожній області України,
перетворилися на центри народної художньої
творчості, що забезпечили підготовку митців та
педагогів, дехто з яких ставали студентами
інститутів
культури.
Випускники
хореографічних
відділень
культосвітніх
училищ від 1970 року отримали можливість
підвищувати рівень кваліфікації в Київському
державному інституті культури імені О.
Є. Корнійчука
(далі
–
КДІК
імені
О. Є. Корнійчука), адже цього року тут вперше
в Україні було відкрито кафедру хореографії
(на факультеті культурно-освітньої роботи).
До
першого
набору
студентівхореографів потрапили майбутні викладачі
хореографічного відділення Теребовлянського
культурно-освітнього
училища
Анатолій
Михайлович
Поліщук
(1948–1998)
та
Олександра Федорівна Поліщук (до заміжжя
1972 року – Дрозд) (1950–1994). До вступу в
інститут Олександра Федорівна у 1967–1970 рр.
навчалася у Львівському культосвітньому
училищі, яке закінчила за спеціальністю
«клубна справа», їй було присвоєно
кваліфікацію «клубний працівник, керівник
самодіяльного танцювального колективу» [8].
«За час навчання проявила себе здібною,
старанною ученицею. Сумлінно відносилася до
навчання. Виконувала обов’язки профорга
групи. Приймала активну участь в концертах
училища. Уважна і чуйна як товариш. Серед
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викладачів і учнів користувалася авторитетом.
Уважна і ввічлива до старших. Проявила себе
добрим організатором і спеціалістом», –
зазначено в характеристиці-рекомендації на
О. Дрозд, що була видана 8 липня 1970 року у
Львівському культосвітньому училищі для
пред’явлення у Київському інституті культури
(тут і далі при цитуванні архівних джерел
збережено
їх
правопис) [17].
Такі
характеристики від партійних, профспілкових,
комсомольських організацій були звичними
для того часу. За зауваженням С. Волкова, за
таких обставин «про повну демократизацію
вступу до вищих навчальних закладів ще не
йдеться» [3, 118].
Фундаторами кафедри хореографії в
КДІК імені О. Є. Корнійчука були Кім
Юхимович Василенко – знаний в Україні
керівник аматорських колективів народного
танцю, автор ряду фундаментальних праць з
українського танцю; Андрій Іванович Гуменюк
– фольклорист, доктор мистецтвознавства,
автор численних наукових праць; Галина
Олексіївна Березова – заслужена артистка
України, балетмейстер-постановник, упродовж
тривалого часу – художній керівник Київського
державного хореографічного училища [16]. В
одній групі з Анатолієм та Олександрою
Поліщуками навчалася Лариса Цвєткова, в
майбутньому – видатний педагог класичного
танцю, завідувач кафедри народної хореографії
(1995–1998)
та
декан
хореографічного
факультету
(1998–2018)
Київського
національного університету культури і
мистецтв. «Завдяки зусиллям засновників був
сформований високопрофесійний педагогічний
склад. К. Василенко, завідувач кафедри,
викладав “Мистецтво балетмейстера” –
дисципліну, яка потребує широкої ерудиції в
різноманітних галузях мистецтва, творчої
фантазії. Г. Березова – учениця легендарної
А. Ваганової – опікувалася методикою
класичного танцю. Народно-сценічний танець
ми опановували під керівництвом блискучої
характерної
танцюристки,
солістки
Державного академічного театру опери та
балету (ДАТОБ) ім. Т. Шевченка – Ванди
Федорівни Володько. Курси “Історикопобутовий танець” та “Історія хореографічного
мистецтва”
були
доручені
кандидату
мистецтвознавства
–
Валерії
Матвіївні
Пасютинській, автору посібника “Волшебный
мир танца” (Москва, 1985) та ін. Перші кроки у
формуванні українського танцю як навчальної
дисципліни здійснював артист балету ДАТОБ
ім. Т. Шевченка – Федір Михайлович Баклан»,
– згадує Л. Цвєткова [18, 14]. Також на цьому

курсі залучили до педагогічної діяльності
високопрофесійних митців та викладачів:
Володимира Олексійовича Каміна (народносценічний
танець),
Миколу
Івановича
Трегубова
(мистецтво
балетмейстера),
Михайла Петровича Моткова (український
танець) [9].
1974 року А. та О. Поліщуки закінчили
інститут за спеціальністю «культурно-освітня
робота», їм була присвоєна кваліфікація
«клубний працівник вищої кваліфікації,
керівник
самодіяльного
хореографічного
колективу» [7].
Подружжя
стало
викладати
у
Теребовлянському культосвітньому училищі.
За ствердженням В. Панюса, при А. Поліщуку,
який викладав в училищі народний танець у
1975–1981 рр., було створено ансамбль
народного танцю, в якому він поставив ряд
номерів: «Гопак», «Молдавський танець»,
«Чабани», «Червона калина» та ін. [19, 8] Однак
за іншими даними ансамбль в училищі було
створено ще 1969 року [14]. За висловом
В. Панюса, А. Поліщук «працював над
професійним виконанням, над манерою,
характером,
цікавим
вирішенням
сюжетом» [19, 8–9]. У роботі ансамблю
училища А. Поліщуку допомагала О. Поліщук,
яка викладала в училищі дисципліни
«Класичний танець», «Історія хореографічного
мистецтва», «Композиція та постановка танцю»
у 1975–1982 рр.
Широкої популярності набув народний
аматорський ансамбль танцю «Червона
калина», створений подружжям Поліщуків
1978 року (тоді при комбайновому заводі
м. Тернополя, а з 1981 року «Червона калина»
базується у Тернопільському міському палацу
культури
«Березіль»
імені
Леся
Курбаса [19, 9]). Педагог та балетмейстер
А. Поліщук
на
матеріалі
фольклору
Тернопільської області поставив хореографічні
композиції
«Полька-фраєрка»,
«Данець»,
«Гонористий», «Надзбручанський вітальний»,
а також традиційні для Центральної України
«Козачок» та «Гопак», що і сьогодні
прикрашають репертуар ансамблю.
У
1998
р.
керівник
народного
аматорського ансамблю танцю «Червона
калина» Анатолій Поліщук заснував фестиваль
народного
танцю
«Червона
калина»,
«покликаний показати багатство та розмаїття
народної хореографії України, танці народів,
що проживають на її території» [5]. Упродовж
багатьох років фестиваль збирає найкращі
аматорські колективи народно-сценічного
танцю Тернопільщини.
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«Класикою тернопільської народносценічної хореографії називали танці в
постановці… Анатолія Поліщука. Він записав
на Тернопільщині народний танець “Данець”, а
його чудове виконання здійснив створений ним
народний аматорський ансамбль танцю
“Червона калина” ПК “Березіль” ім. Л. Курбаса
м. Тернополя… керівники колективу Ігор
Козловський та Микола Шамлі продовжують
хореографічні традиції корифея танцю», –
зазначають В. Губ’як та М. Франків [6, 31].
Серед відомих учнів Олександри та
Анатолія Поліщуків, кому вони прищепили
любов до народного танцю – Ігор Олексійович
Николишин, який у 1977–1980 рр. навчався на
хореографічному відділенні Теребовлянського
культосвітнього училища.
І. Николишин свідчить, що Анатолій
Поліщук дотримувався у своїй роботі
принципів, закладених П. Вірським – відмова
від танцю заради танцю, прагнення відтворити
в ньому характери героїв через акторську
виразність, головними в танці мають бути не
віртуозні рухи, а справжні людські характери,
яскраві
індивідуальності.
Почерк
балетмейстера А. Поліщука відрізняє від стилю
інших митців, на думку І. Николишина, цікавий
зміст хореографічних композицій, простота,
але
не
примітивність,
виконання,
драматургічна
цілісніть,
осмисленість
хореографічного тексту та лексики, їх
органічне поєднання з музичним матеріалом,
костюмом, світлом та бутафорією, що створює
на сцені чудові хореографічні образи.
«Незабутні хореографічні доробки майстра
народно-сценічного
танцю
А. Поліщука
радують око та тішать душі глядачів. “Червона
калина” в постановці маестро дарувала
глядачам соковиту калину та зігрівала їх
українською хусткою. Бережливе ставлення до
народної
творчості
червоною
ниткою
проходить крізь усі хореографічні твори
А. Поліщука. Збережені основні положення рук
та кроки в танцях “Полька фраєрка”, “Данець”
підкреслюють
реалізм
і
народність
хореографічних образів. У хореографічні
картині
“Лобуряки”
балетмейстер
у
гумористичній формі відтворює відносини
чоловіків
і
жінок.
У
постановках
“Надзбручанський вітальний”, “Козачок”,
“Гопак” змальовує красу українського краю,
зігрітого теплом сердець нашого народу», –
зазначає І. Николишин [11, 55–56].
Наукова новизна. Вперше творчості
Анатолія та Олександри Поліщуків присвячене
спеціальне дослідження, з’ясовано їх роль у
розвитку
хореографічної
культури

Тернопільщини, виявлено стильові особливості
балетмейстерських постановок А. Поліщука.
Висновки.
Потужний
мистецький
імпульс, отриманий Анатолієм та Олександрою
Поліщуками,
майбутніми
педагогами
Теребовлянського культосвітнього училища, в
Київському державному інституті культури
імені О. Є. Корнійчука дав можливість досягти
найвищих щаблів мистецької та педагогічної
майстерності
на
Тернопільщині.
Вони
відновили роботу ансамблю танцю в училищі,
створили в Тернополі ансамбль народного
танцю «Червона калина». У балетмейстерській
творчості А. Поліщука поєдналося художнє
переосмислення
надзбручанського
хореографічного фольклору, інтерпретація
танців, що стали символами української
народної хореографії («Козачок», «Гопак» та
ін.)
з
авторськими
хореографічними
композиціями, що образною структурою тісно
пов’язані із багатими пластами української
народної культури, зокрема, символізмом
побутових предметів та психоемоціними
характерними проявами як ознакою етнічного
менталітету («Червона калина», «Лобуряки»).
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ФОРТЕПІАННІ ВІДЕО-ВТІЛЕННЯ ПОСТАВАНГАРДУ НА ПРИКЛАДІ
ТВОРЧОСТІ Л.ГРАБОВСЬКОГО, В.СИЛЬВЕСТРОВА ТА ЇХ ЗАРУБІЖНИХ
СУЧАСНИКІВ У ПРАКТИЦІ ЕСТРАДНО-ФІЛАРМОНІЧНОГО ПОДАННЯ
Метою роботи є прослідковування ролі фортепіанних засобів вираження у музиці вказаного часового
обсягу поставангарду на матеріалі відповідних творів українських і зарубіжних композиторів і їх виконавських
вирішень. Методологічний базис зумовлений спиранням на культурологічні виміри історії та на інтонаційну
концепцію музики асаф’євської традиції, в якій виділений стильовий компаратив епохальних проявів розвитку
підходу Г. Адлера і його спадкоємців у сучасному культурознавстві і наукових розвідках з питань мистецтва.
Наукова новизна дослідження полягає у виділенні відео-потенціалу в авангардному фортепіанно-клавірному
символізмі, що надає фортепіанній літературі можливостей театралізованого втілення в сьогоденні, відзначеного
потребами артистичної комплексності подання авторських композицій. Висновки. Аналіз конкретних творів
українських майстрів і їх сучасників за добою поставангарду кінця ХХ – початку ХХІ століття, композицій
В. Сильвестрова, О. Козаренка, Е. Денисова, ін., демонструє: по-перше, зосередження на клавіризованих
можливостях фортепіанного вираження, які можуть поєднуватися і з оркестрально-фортепіанними ефектами, а,
по-друге, самим задумом твору з певними сценічними ознаками появи виконавців чи програмними посилами
появу зорових вражень, що мають тенденцію реалізовуватися у сучасних умовах театралізованого
філармонічного виконання. Узагальнення щодо специфіки поставангарду у слов’янській музиці із «стертими»
границями між авангардом і поставангардом апробується практикою виконання, в якому скромно подавана
відеалізація інструментальної гри у 1970-ті густо насичується відеозасобами сучасних артистичних подань.
Ключові слова: авангард, поставангард, фортепіанна виразність, естрадно-філармонічний проект,
відеозасоби в поданні музичного твору.
Yakovlev Оlexander, D.Sc. in Cultural studies, associate professor, rector of the Kyiv Municipal Academy of
Circus and Performing arts arts; Androsova Daria, Doctor of art history, Professor of the Odessa National Academy of
Music named after A.V. Nezhdanova
Piano video-entailments of postavanguard - on example creative activity to V.Silvestrov and his
contemporary in practice of estrade-philharmonic presentation
The purpose of the article is to trail dug the piano way of talking in music specified temporary volume of
pоstаvаnguаrd on the material to corresponding works of Ukrainian and foreign composer and their performance
decisions. The methodology is conditioned by handhold on the culturology measurement to histories and on intonation
concept of the music асафьевской to traditions of B. Asafijev, in which is chosen style cоmpаrison of epochal
manifestations in the development of the approach of G. Adler and his legal successor in modern science of culture and
scientific prospectings on questions of art. Scientific novelty of the study is concluded in separation video-potential in
vаnguard piano-clavier symbolism that will add the piano literature of the possibility in theatrical gestures entailments in
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contemporaneity, noted need of complex type аrtistic of presentations to author's compositions. Conclusions. The
analysis of the concrete works of ukrainian master and their contemporary on epoch pоstvanguard to end XX - begin XXI
centuries, composition of V. Silvestrov, O. Kozarenko, E. Denisov, others, demonstrates: first, the act of concentration
on clavier possibility of piano expressions, which can unite and since of оrchestra-piano effects, but, secondly, зкщоусе
of the work itself with definite scenic sign appearances of the performers or program reference appearance visual
impressions, which tend to be realized in the modern condition of theatric type philharmonic performance. The
generalizations for specifics of post-vanguard in Slavonic music with "effaced" border between vanguard and postvanguard is approved by the practice of the performance, in which conservatively given video-demonstration of the
instrumental game to 1970-s close is sated video-means of modern artistic presentations.
Key words: vanguard, postаvanguard, piano expressions, estrade-philharmonic project, video-means in presenting
the music works.

Актуальність
теми
дослідження
визначено самою суттю творчої ситуації
сучасності, відзначеної стильовими рисами
пост-поставангарду [6], тобто пролонгаціями
поставангардного надбання, накопиченого від
1970-х до 2000-х років, і осмислення якого
складає насущну потребу сьогоднішнього
творчого життя. Фортепіанна спрямованість
дослідження поставангарду визначена умовами
збереження
значущості
даного
інструментального здобутку, якому Е. Варез
пророкував небуття в його рояльнокантиленному прояві [1]. Однак та поліфонія
оркестральності і клавірності, яка відмітила
минуле століття у фортепіанному мистецтві в
полюсах традиціоналізму і модерну-авангарду,
змінилася певною дифузією вказаних виразних
показників піаністики в поставанаградному
просторі, а також виходом на нові рубежі
виконавства
як
відео-аудіо
побудов
філармонічних проектів та їх концертних
театралізованих аналогів у артистичних
виступах виконавців-майстрів.
Вказані аспекти дослідження проблеми
втілення позицій авангарду-поставангарду у
фортепіанній специфіці їх переломлення
виявлені у працях, присвячених музичній
творчості ХХ століття у цілому [3], а також у
роботах, націлених на фортепіанну історичну
динаміку та її прояви у минулому віці [2; 4].
Метою
ж
даної
роботи
виступає
прослідковування ролі фортепіанних засобів
вираження у музиці вказаного часового обсягу
поставангарду на матеріалі відповідних творів
українських і зарубіжних композиторів і їх
виконавських вирішень.
Методологічний
базис
зумовлений
спиранням на культурологічні виміри історії [8]
та інтонаційної концепції музики асаф’євської
традиції [4; 9; 10], в якій виділений стильовий
компаратив епохальних проявів розвитку
підходу Г. Адлера [15] і його спадкоємців у
сучасному культурознавстві і наукових
розвідках питань мистецтва [9; 10, ін.]. Наукова
новизна дослідження полягає у виділенні відео-

потенціалу в авангардному фортепіанноклавірному символізмі, що надає фортепіанній
літературі
можливостей
театралізованого
втілення в сьогоденні, відзначеного потребами
артистичної комплексності подання авторських
композицій.
На грані 1960-х і 1970-х років
співіснування традиціоналізму і модернуавангарду «другої хвилі» порушується новим
явищем поставангарду: в музичній сфері вихід
у світ «Симфонії» Л. Беріо (1969/70)
знаменував той епохальний поворот. Л. Беріо,
що відстоював у 1950–1960-ті роки у
співдружності з Б. Мадерна авангардистський
стилістичний принцип, представив класику
поставангарду-постмодерну, в якій долалися
антитези попереднього історичного періоду –
на
користь
принципово
нового
концептуального
розуміння
художніх
цінностей. Аналогічна ситуація склалася з
іншими композиторськими школами Заходу, у
Франції, Німеччині й США, де авангардистські
прерогативи школи О. Мессіана і його
американської паралелі в особі Дж. Кейджа
обернулися їх же лідерством у вибудові
концептуального
мистецтва,
в
полі
стилістичних засадах якого «розчинилися»
стилі-напрямки, залишивши на рівні винятку
напрям мінімалізму як істотну складову
поставангардної стильової спільності.
Європейський Схід, органічну частку
якого за географічними й мовно-культурними
показниками склав увесь слов’янський світ,
надзвичайно
повно
представив
К. Пендерецький, який спочатку ствердився як
лідер польського авангарду, а потім чітко
переорієнтувався
на
підтримку
поставангардних мистецьких виборів. У
практиці
ж
музичного
мистецтва
східнослов’янського ареалу, України перш за
все, вказана «перетікаємість» авангарду –
поставангарду гіпертрофована, оскільки, в силу
об'єктивних
історичних
причин,
авангардистські устремління тут поєднувалися
з
реабілітацією
символізму,
надаючи
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авангардистським
заявкам
виражений
«протопоставангардний» колорит.
Досить назвати такі імена як Е. Денисов,
Д. Смирнов, А. Шнітке, С.Губайдуліна для
Росії й Білорусії, щоб в Україні виділити
В. Сильвестрова, Л. Грабовського, М. Скорика,
щоб позначити і визначальну рубіжність від
авангарду-модерну до поставангарду, і певну
«стертість» переходу від 1960-х до 1970-х
(доречі, як це має місце і в творчості польських
лідерів А. Пануфніка і В. Лютославського). В
цьому слов’янський світ протистоїть Заходу – в
його материковому центрованому вираженні –
і опиняється в солідарності з європейським
Півднем (Іспанія) і острівним Заходом
(Великобританія), які також обминали різкі
зміни авангардного і поставангардного
вираження в мистецтві. Причина такого
становища – окреме питання, яке порушене у
працях докторантів професора О. Маркової
Л. Шевченко і А. Соколової [14; 13] і яке не
складає спеціальної проблематики в даному
дослідженні, хоча усвідомлення вказаного
мистецького розмежування від авангарду до
поставангарду необхідне для подальшого
аналізу стильово-творчих ситуацій світового
мистецтва і України в ньому.
Фортепіанні
виміри
вказаних
метастильових (авангардим – поставангард)
перепадів до і після 1970-х років цікаві
прийняттям позаоркестральної клавірності в
опозиції до рояльного академізму до визначеної
часово-епохальної межі і «зсуненням» тої
альтернативності в практику взаємодії та
ігрового «перекидання» вказаних стильових
утворень.
Заповідані
О. Скрябіним,
Нововіденцями, Б. Бартоком і О. Мессіаном
новації в трактуванні фортепіано, що
виявляють позаоркестральну поліклавірну
наповненість виразності цього інструмента,
проявляються у різних авторів, що були тією чи
іншою мірою спадкоємцями вищевказаних
лідерів авангарду ХХ століття. Українська
версія реакцій на «поклики часу», від
символізму кінця ХІХ ст. аж до бунтарства
«шестидесятників»,
що
презентували
«український авангард», у тому числі
інтерпретований суто в фортепіанному
заломленні,
заслуговує
спеціальної
характеристики.
В цьому плані слід нагадати про
Б. Лятошинського, символістський корінь
мислення якого, насамперед, у фортепіанній
сфері, був предметом дослідження у дисертації
О. Рижової [11] і в книзі ряда авторів
меморіального видання 2018 р. [5]. Тут
доречним виступає спирання на позиції книги

Л. Шевченко, що підкреслила ще одну
спеціальну
рису
клавірно-авангардного
напрацювання у фортепіанній техніці ХХ
сторіччя:
пов’язаність
саме
клавірної,
моцартіанської за стильово-персональними
витоками фортепіанної проклавесинної гри з
практикою кінематографу і прикладною
сферою дансінгу [14, с. 280]:
«Суттєвим витоком прикладного і в
певному сенсі позамистецького виявлення
моцартіанської клавірності виступив, як це
вже вище відзначалося, звуковий компонент
Великого німого, тобто кіномистецтва 1900 –
1920-х років. І саме цей «полегшений»
фортепіанно-клавірний варіант піанізму живив
фортепіанні виходи естради, в якій не
театралізована «подійовість» процесуально
вибудованого твору, але ритмічна витриманість
звучання і «знакові» включення окремих
виразних знахідок складали матеріал виступів в
наповнення конферансу чи в підтримку
співаючого соліста».
І далі маємо узагальнення дослідниці:
«
Можливо,
апогеєм
розвитку
промоцартівської клавірності у поп- і массфері
стало дотримування в рок-групах у якості
обов’язкової
тембральної
складової
електроорганчика,
для
якого
показова
«громогласна»
(через
підсилювальну
апаратуру) якість динаміки, що принципово
сполучалася із зменшеним регістровим
діапазоном
як
ознакою
«клавірного
тінейджера»
у
світі
музичноінструментального обладнання. І це все –
антирояльно,
і
в
заперечення
«оркестралізованого» лістівського органу, але в
засвоєння похідності від моцартіанської
клавірної, чембально-органної культури гри»
[14, 280-281].
Приведені цитати засвідчують «відчуття
відеоряду» у фортепіанних здобутках клавірномодерністських виявлень, оскільки «таперська»
клавірна
практика
нерозривна
із
кінематографічною наочністю, а також з
тілесно-відчуваною рухомістю, угрунтованою
у механіку остінатних моторно-танцювальних
фігур. В своїй роботі Л.Шевченко спеціально
підкреслює значущість в Україні творчого
досвіду Одеси, яка єдина з міст на початку
ХХ ст. мала кіностудію наднаціонального
значення – і довго зберігала ту інерцію
модернового лідерства у мистецькій і
фортепіанній сфері, спираючись на салонні
здобутки
піанізму О. Скрябіна, згодом
Е. Гілельса, а також дотичністю до того шару
фортепіанного артистизму С. Ріхтера, коли він
грав С. Прокоф’єва і відповідних авторів ХХ ст.
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В Україні «арка» від модерну, зокрема
символізму пограниччя ХIХ–ХХ вв., до
авангарду
шестидесятників,
оберталася
навколо такої ключової фігури в першої
половини
і
середини
ХХ ст.
як
Б. Лятошинский,тоді
як
першість
в
українському авангарді 1960-х рр. належала,
безсумнівно, його вихованцям (В. Сильвестров,
Л. Грабовський, частково, Л. Дичко, ін.).
Сьогодні «тонус» української музики в її
елітно-професійному прояві в значній мірі
визначають твори В. Сильвестрова.
Переломна «точка» 1970-го року
відзначена біла цим композитором створенням
знаменитої у своєму роді «Драми для скрипки,
віолончелі і фортепіано», яка засвідчила
чутливість цього автора до новаційних
тенденцій доби поставангарду: «драма» як
музичне
розгортання
представлена
«окремостями» явлення таких «персонажів» як
скрипка і віолончель, що тільки у фінальній III
частині поєднуються у троїчну ансамблевість із
фортепіано. І це – сценічно-наочно: маємо
оригінальне і персоніфіковано-камернізоване
втілення ідеї Першого скрипкового концерту
А. Берга, в якому солюючі скрипка і фортепіано
на тлі духового ансамблю теж показані окремо
у І і ІІ частинах, утворюючи справжнє сoncerto
grosso в фіналі.
Суттєвою відміною названого твору
Сильвестрова від бергівської моделі є те, що в
цій останній представлений симфонізований
базис (13 духових), тоді як український майстер
продемонстрував
«особистісні
стосунки»
інструментів-персонажів,
з
яких
саме
фортепіано, спадкоємець клавірного базису
церковної тріо-сонати, покликане було
забезпечити спирання на духовний наспів як
втілення
музично-мислительних
основ
вираження. Нервова сутність виявлення усіх
учасників «Драми» Сильвестрова надавала суто
клавірного подання фортепіанної гри (про це
справедливо писала Н. Рябуха у своїй
публікації 2012 р. [12, с. 131-132]). І все ж саме
фортепіанна партія пов’язує інструментівантагоністів, складаючи фон висловлення і для
скрипки, і для віолончелі, вже тим
уготовлюючи злиття різноспрямованих їх
голосів у фінальній частині.
Своєрідність
«пост-постмодерного»
Сильвестрова пов'язане із зануренням у
прошопенівську салонну культуру, відзначену
рисами з рисами рококо в їх фортепіанному
втіленні (і це, перш за все, «Багателі»). І таке
з'єднання мало місце й у часи Ф. Шопена,
реалізуючись на «легких» інструментах, які, до
речі, одержали практичне відродження й нове

теоретичне осмислення в межах естетики
постмодерна: суттєвою стала споглядальність
виразу обличчя музикуючого піаніста, що
наслідує етику-естетику салону, духовне
зосередження якого виключало виявлення
театралізованих пасій.
У роботі Є. Басалаєвої, присвяченої
творчості
знаменитих
українських
композиторів-шестидесятників, зроблене таке
узагальнення
відносно
фортепіианної
спрямованості їхньої творчості:
«Символістська стильова парадигма
породило особливого роду відношення до
фортепіано
в
камерно-інструментальних
жанрах, відзначених у попередніх висновках як
дематеріализація фортепіанної звучності, що
виявилася не тільки в динамічних пристрастях
до тихого «проголошення», але й у фактурній
мінімалізації фортепіанних вставок у вигляді
рухливої («прелюдійної») педалі-органума.
Даний
значеннєвий
вихід
фактурного
трактування творів виводить на сутнісність
неоготичної – ренесансної стильової тенденції
в музиці українських авторів, безпосередньо
зв'язаної також з релігійним Відродженням в
Україні» (курсив автора цитованого тексту)[4,
с. 149–150].
У фортепіанних творах авторів, які
символізували раніше й втілюють зараз
повноту авангардних – поставангардних
завоювань, виявилися заощадження клавірного
трактування
фортепіано.
Поставангард
повернув фортепіано «чистоту клавірності»
епохи символізму, одночасно в його межах
змоделювався стиль «легких» фортепіано.
Зроблений огляд дозволяє представити
узагальнення щодо піаністичної істотності
творчих виходів представників поставангарду,
особливо що стосується відео-ефектів при
втіленні композицій, що дають багаті
можливості
сучасним
піаністам
для
доповнення
їх
артистичного
подання
візуальними засобами, часто подаваними на
екран в процесі виконання твору (це усталена
практика
знаменитого
піаніста
Одеси,
народного артиста України О. Ботвінова, яка
стала відзнакою артистичних переорієнтацій
відомих творів в процесі виступу названого
митця).
Українські
майстри
в
особах
В. Сильвестрова, Л. Грабовського, Л. Дичко
успадкували символістсько-експресіоністську
школу
Б. Лятошинського,
знаменували
звернутість до пост авангарду в межах
авангардного періоду, а в них фортепіанні
композиції
незмінно
адресувалися
до
клавіризованого фортепіано. І навіть у
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деяких представників
Львівської
школи,
зокрема, в О. Козаренка, твори й сама манера
виконання
підкреслюють
зв'язок
із
символістськи обумовленою клавірністю,
переданою Львову через К. Мікулі, учня
Ф. Шопена, що зберіг у старому «ЛьвовіЛємбергу» підстави польського бідермайєра
шопенівської легкої польотної гри. Але саме
звернення О. Козаренка в одному з найкращих
своїх творів «5 писанок» до відеореалізації
образу
твору
через
програмно
дане
асоціювання
провокує
певне
сценічне
оформлення
такого
виступу,
яке
в
неакадемічних
умовах
прослухування
органічно поєднується із мерехтінням лінійфарб, надаючи quasi-барокової театральності
суто інструментальному втіленню.
Твори названих українських майстрів
мають певні аналогії у творчості пост
авангардного виявлення у композиціях
росіянина Е. Денисова і білоруса Д. Смирнова,
для яких інструментальний тонус вираження
підкріплювався зоровими (і часто зовсім не
традиційно-програмними) враженнями. Так, у
Варіаціях за темою Генделя Е. Денисова
прослідковуєтьсяте
фактурно-стильове
«нагромадження» стильових складових і етапів
його творчості, що визначає пост авангардну
тембрально-агогічну множинність трактування
клавірної
виразності
фортепіано,
в
узагальнення
досвіду
використання
інструмента у різних творах композитора. Цей
необарочный ракурс трактування фортепіано в
Е. Денисова одержує спеціальну підтримку
дослідниці його творчості С. Курбатської, що
виділяє даний саме у циклах типу варіацій на
запозичені теми у якості «Meisterwerke
варіаційної форми» даного автора [7, с. 238].
Варіації для фортепіано на тему Пасакалії з
Клавірної сюїти g-moll Г. Генделя [7, с. 309]
виділяються в десятилітті 1982–1993 тим, що
цей єдиний твір для інструмента-соло в ряді
ансамблевої безлічі жанрово подібних творів.
Варіації на тему Генделя написані в
традиціях «характерних» варіацій, хоча перші
вісім фрагментів (тема плюс сім варіацій)
демонструють
тенденцію
зв'язку
з
орнаментальними строгими варіаціями [7,
c. 310]. Трагіко-драматичний пафос заданий
темою Пассакалії Генделя, у якій провідними
мелодійними
лініями
показані
спадні
послідовності b-a-g великими длительностями,
тобто той характер подачі риторики catabasis,
що відповідає змісту Спокути.
Очевидною
є
клавесинністьчембальність звучання фортепіано в цьому ряді
проведень Теми й трьох, що її безпосередньо

продовжують, варіацій. Виписана динаміка
(forte для Теми й варіації 1, piano у варіаціях 2–
3) представляє характерну «терасність», що
відповідає можливостям цього типу клавіру.
Підсумовуючи позиції аналізу, відзначаємо
стислість до характерної для ХХ століття
двофазної
«quasi-поемної»
структури
конструкції «історичного концерту» – «від
Генделя до сьогоднішнього дня» (тобто до
1980-х років). Також маємо мінімалістський
аспект стильових перетворень Теми аж до
завершення твору в джазовому стильовому
поданні, тобто в сполученні нормативів
стилістики
професійного
мистецтва
й
популярного середовища з «переходами» з
однієї стильової якості в іншу. Звертаємо увагу
на використання можливостей фортепіано в
здатності цього інструмента відтворювати
клавірні
тембри
забутих
звучностей
дофортепіанного етапу, а також «підключати»
органні можливості густо педалізованого
звучання інструмента, у тому числі з
відтворенням
елементів
электрооргана,
імпресіоністської клавірності, стилізованої
ударності джазу й т. д. Очевидна яскрава
оригінальність мислення Денисова у Варіаціях
на тему Генделя як фортепіано-клавірного
твору з вираженою клавірною багатоликістю
палітри монотембрального прояву піанізму.
Стильово-епохальна
«картинність»
задуму Е. Денисова заохочує в сучасних
виконаннях до відеалізації тих стильових етапів
звучання – можливо, через пластику жеста,
рухів співпрацюючого з піаністом артиста. А,
мінімально, це пластика посадки за фортепіано,
яка з об’єктивних умов історично сформованої
клавірності й оркестральності потребує від
виконавця дотримання певних вимог відеодемонстрацій, полагоджених з певними
мімічними дотриманнями тонусу вираженнягри.
Висновки. Аналіз конкретних творів
українських майстрів і їх сучасників за добою
поставангарду кінця ХХ – початку ХХІ
століття,
композицій
В. Сильвестрова,
О. Козаренка, Е. Денисова, ін., демонструє: поперше, зосередження на клавіризованих
можливостях фортепіанного вираження, які
можуть поєднуванися і з оркестральнофортепіанними ефектами, а, по-друге, самим
задумом твору з певними сценічними ознаками
появи виконавців чи програмними посилами
появу зорових вражень, що мають тенденцію
реалізовуватися
у
сучасних
умовах
театралізованого філармонічного виконання.
Узагальнення щодо специфіки поставангарду у
слов’янській музиці із «стертими» границями
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між авангардом і поставангардом апробується
практикою виконання, в якому скромно
подавана відеалізація інструментальної гри у
1970-ті густо насичується відеозасобами
сучасних артистичних подань.

1. Akopian L. (2000). E. Varèse. XX century.
The Foreign music. The Essays. The Documents. Issue
3. Moscow: Gos.istitut iskusstvoznanija. P. 3-75. [In
Russian]
2. Andriianova O. (2007). Salonness as base
to music life to Russia and Ukraines XIX century:
Cand.thesis, 17.00.03 Odessa national misic academie
name A.V. Neszdanova . Odesa [In Ukrainian].
3. Androsova D. (2011). The Essays on
histories of the foreign music 1950-th - 1990-th years.
USA. Greece. Poland. Issue 2. Joint author O. Markova
[In Ukrainian].
4. Basalajeva E. (2012). Stylistic-timbre
pluralism of piano in chamber-instrumental creative
activity of ukrainian composer generations to 1960-th
years. Candidate's thesis, 17.00.03. Оdеssа [In
Ukrainian].
5. Borys Ljatoshynskiy. In memoriem (2018).
München [In German]
6. Drozdovskiy D. (2013). Postmodern is end.
Long
live
post-modern.
URL:
litakcent.con/2013/05/17/postmodernism-pomer-hajzhyve-post-postmodernism [In Ukrainian].
7. Kurbatskaja S., Holopov Yu. (1998).
P.Boulez, E.Denisov. Analiticheskmie essays. Moscow:
TZ «Sfera” [In Russian]
8. Lychkovah V. (2011). Nоn-classic
aesthetics in cultural space XX - begin XXI century:
monograph. Кyiv: NАКККіМ [In Ukrainian].
9. Markova E. Intonation type of music art.
Kyiv, Muzychna Ukrajina [in Ukrainian].
10. Мurаvskа О. (2010). The essays on
histories of the foreign music culture. Issue 1. Оdеssа,
Drukarskij dim [In Ukrainian]
11. Ryzhova O. (2006). Ukrainian symbolism
and piano legaci of B. Ljatoshynskiy. Candidate's thesis,
17.00.03. Оdessa National Musical Academie name
А.V.Nеzhdаnоva. 18 p. [In Ukrainian].
12. Rjabuha N. Sound image pianoforte in
chamber-instrumental works of V.Silivestrov. The
Herald HDADN. Music-theatrics art. Harkiv[in
Ukrainian].
13. Sokolova A. (2020). The traditions of
knightly-aristocratic culture to Britains-England and
Rus-Ukraines. The scientific monograph. Odesa:
Astroprint [in Ukrainian].
14. Shevchenko L. Stile characters of
Ukrainian piano culture in XX century: monograph.
Odesa: Astroprint, 2019 [in Ukrainian].
15. Adler G. (1924). Handbuch der
Musikgeschichte. Frankfurt am Main : Verlag-Anstalt
[In Germany]

Література
1. 1.Акопян Л. Эдгар Варез ХХ век.
Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 3.
Москва, Гос.институт искусствознания, 2000. С. 375.
2. Андріянова О. Салонність як основа
музичного життя Росії та України ХІХ ст. : автореф.
дис. на здобуття канд. мистецтвознав. : 17.00.03.
Одеса, 2007. 16 с.
3. Андросова
Д. Нариси
з
історії
зарубіжної музики 1950-х – 1990-х років. США.
Греція. Польща. Вип.2. Одеса: Астропринт, 2011.
124 с. Cпівавтор О. Маркова
4. Басалаева
Е. А. Стилистическитембральный плюрализм фортепиано в камерноинструментальном
творчестве
украинских
композиторов поколения 1960-х годов : дис. … канд.
мистецтвознав. : 17.00.03. Одеса, 2012. 166 с.
5. Борис Лятошинський. In memoriem.
Мюнхен, 2018. 248 с.
6. Дроздовський Д. Постмодерн помер.
Хай
живе
пост-постмодерн.
URL:litakcent.con/2013/05/17/postmodernism-pomerhaj -zhyve-post-postmodernism Drozdovskiy D. (2018)
7. Курбатская С., Ю. Холопов. Пьер Булез.
Эдисон Денисов : аналитические очерки. Москва :
ТЦ «Сфера», 1998. 366 с.
8. Личковах В. Некласична естетика в
культурному просторі ХХ – поч. ХХІ століть:
монографія. Київ: НАКККіМб 2011. 224 с.
9. Маркова
Е. Интонационность
музыкального искусства. Киев: Муз. Україна, 1990.
– 182 с.
10. Муравська
О. Нариси
з
історії
зарубіжної музичної культури. Вип.1. – Одеса:
Друкар. дім, 2010 214 с.
11. Рижова О. О. Український символізм та
фортепіанна спадщина Б. Лятошинського : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.
: 17.00.02. Одеса, 2006. 18 с.
12. Рябуха Н. Звукообраз фортепіано у
камерно-інструментальних творах В. Сильвестрова
//Вісник ХДАДН. Музично-театральне мистецтво.
Харків, 2012. С. 129-133.
13. Соколова А. Традиції лицарськоаристократичної культури Британії-Англії й РусіУкраїни. Наукова монографія. Одеса: Астропринт,
298 с.
14. Шевченко
Л.М. Стильові
характеристики української фортепіанної культури
ХХ століття: монографія. Одеса: Астропринт, 2019.
336 с.
15. Adler G. Handbuch der Musikgeschichte. –
Frankfurt am Main : Verlag-Anstalt, 1924.

Стаття надійшла до редакціїї 22.02.2021
Отримано після доопрацювання 12.03.2021
Прийнято до друку 16.03.2021

References

87

Музичне мистецтво

Козлін В. Й., Грищенко В. І.

УДК 781.1
DOI 10.32461/2226-2180.39.2021.238694
Цитування:
Козлін В. Й., Грищенко В. І. Створення музичних
творів у
Guitar Pro 6 (Частина 2).
Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. 2021.
Вип. 39. С. 88-96.

Козлін Валерій Йосипович,1
доктор мистецтвознавства, професор
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
https://orcid.org/ 0000-0002-8974-0894

Kozlin V., Grishenko V. (2020). Creation of musical
pieces at
GUITAR PRO 6 (Part 2).
Mystetstvoznavchi zapysky: zb. nauk. pratsʹ, 39, 8896 [in Ukrainian].

Грищенко Валентина Іванівна,2
кандидат педагогічних наук, доцент
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
https://orcid.org/ 0000-0002-5720-0631

СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У GUITAR PRO 6
(Частина 2)
Мета дослідження. З’ясувати специфіку та методи створення музичних творів у секвенсорі GUITAR PRO
6. Методологія дослідження. У статті використаний системний підхід, а також застосовані методи порівняння
та узагальнення. Наукова новизна. Вперше у вітчизняному музикознавстві виявлені та запропоновані
новаторські методи роботи у сучасній комп’ютерної програмі секвенсорі GUITAR PRO 6. Застосування методів
і правил, що представлені у дослідженні, надає можливість перевести процес роботи композитора,
аранжувальника, звукорежисера, музиканта з комп'ютером на якісно новий етап розвитку музичної творчості, на
якому істотно поліпшується результат опрацювання музичної фактури, розширюються способи існування твору
тощо. Висновки. Даний програмний продукт – потужний нотний редактор, що дозволяє створювати оригінальні
партитури на професійному рівні для послідуючого редагування. Програма представляє багато потрібних
інструментальних засобів за допомогою яких користувач може працювати як з різноманітними набором символів
нотної графіки, так і з великим спектром регулювання динаміки звуку та темпу, що дозволяє створювати зразки
нотних творів, що звучать та їх фонограми. Має потужний вбудований MIDI-редактор, будівельник акордів,
програвач, метроном та інші корисні інструменти для музыкантів. Можливість запуску Guitar Pro 6 на
платформах Windows, Linux, Mac OS. Широко використовується музикантами, композиторами,
аранжувальниками, та звукорежисерами. Також, методи роботи у Guitar Pro 6 можуть використовуватися для
вивчення студентами, що опановують відповідні спеціальності.
Ключові слова: музичний нотний редактор, партитура, аранжування, озвучування, музикант, композитор,
звукорежисер.
Kozlin Valery, D.Sc. in Arts, professor, National Academy of Culture and Arts Management; Grishenko
Valentina, Ph.D. in Pedagogic, tNational Academy of Culture and Arts Management
Creation of musical pieces At GUITAR PRO 6 (Part 2)
The purpose of the article is to find out the specifics and methods of creating music in the sequencer GUITAR
PRO 6. Methodology. The article uses a systematic approach, and also applies methods of comparison and generalization.
Scientific novelty. For the first time in domestic musicology, innovative methods of working in the modern computer
program sequencer GUITAR PRO 6 were discovered and proposed. The application of the methods and rules presented
in the study provides the opportunity to transfer the work of a composer, arranger, sound engineer, musician, with a
computer to a completely new stage in the development of musical creativity, which significantly improves the result of
the study of musical texture, expanding the ways of existence of the work and the like. Conclusions. This software product
is a powerful editor that allows you to create original scores at a professional level for subsequent editing. The program
presents many useful tools with which the user can work with a different set of symbols of musical notation, as well as
with a wide range of regulation of sound dynamics and tempo, which allows you to create samples of musical scores that
sound and their phonograms. It has a powerful built-in MIDI editor, chord builder, player, metronome, and many other
useful instruments for musicians. Ability to run Guitar Pro 6 on Windows, Linux, Mac OS platforms. Widely used by
composers, arrangers, and sound engineers. Also, the methods of work in Guitar Pro 6 can be used for study by students
who master the relevant specialties.
Key words: musical editor, score, arrangement, wiring for sound, musician, composer, sound producer.
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Робота з комп'ютером істотно змінює
творчий процес композитора, аранжувальника,
звукорежисера та його результати. З'являється
музика, яка неможлива поза комп'ютерними
технологіями. Новітні можливості роботи з
музичним матеріалом значно розширюють
технологічні аспекти написання та запису
музики і ведуть до помітних змін в
формоутворенні,
організації
звукової
вертикалі, ритміці, фактурі, в використанні
інструментарію тощо. Таким чином, приводом
до написання статті послужила усвідомлена
необхідність розкриття нових способів і
методів
використання
комп'ютерних
технологій в сучасній музичній практиці.
Виклад основного матеріалу. 3. Робота зі
звуком. Для нормальної роботи необхідно при
інсталяції програми ввести власний банк звуків
програми - Soundbanks.gpbank. Також, слід
налаштувати програму на необхідні звукові
установки. Для цього потрібно вибрати в меню
Soud команду Audio⇨ Setting. Відкриється
вікно (рис.3.1). В верхній лівій частині вікна у
випадному
меню
знаходяться
MIDI
налаштування виходу додаткової звукової
карти (в нашому разі SB X-Fi Synth A [C080],
SB X-Fi Synth B [C080], або звукової карти
материнської плати (наприклад, Microsoft GS
Wavetable Synth).

додаткові звукові налаштування треків. Зміст
панелі показано на рис.3.2. Слід врахувати, що
зображення головки грифа гітари і пов'язані з
нею параметри з'являються на рисунку тільки в
тому випадку, якщо у числі музичних
інструментів в партитурі є гітара і курсор
знаходиться на гітарному треку.
Якщо гітари у складі музичних
інструментів немає, або курсор знаходиться не
на гітарному треку, то все, що стосується гітари
на зображенні панелі інструментів відсутнє
(рис.3.3). Теж відбудеться, якщо в полі Tuning
клацнути мишкою на знак мінус ( – ).

Рис.3.2. Інструментальна панель без гітари

Рис.3.1. Вікно аудіо-налаштувань

Кнопка Refresh для автоматичного
пошуку параметрів карти. При правильному
виборі при натисканні по кнопках Check чути
клацання. У випадному меню поля Soundcard –
настройка параметрів входу звукової карти.
Кнопка Defresh Device для автоматичного
пошуку.
У пункті 1.3 (ч.1) розглянуто процес
вибору музичних інструментів. При введенні
нот у відповідні треки при правильному
налаштуванні параметрів, що розглянуті вище,
повинні
звучати
музичні
інструменти
відповідних тембрів. Заміна інструментів
проводиться за допомогою інструментальної
панелі 5 (з зображенням гітари) головного вікна
(див. ч.1, рис.1.3). Там же проводяться і

Рис.3.3. Перелік існуючих налаштувань для
гітари

У випадному списку SB X-Fi Synth A
перебувають вибрані нами раніше синтезатори
(рис.3.4). У випадних списках C1 і C2
знаходяться канали синтезаторів (рис.3.5.), що
встановлені за умовчанням, але які можна за
бажанням поміняти. Треба пам'ятати, що при
виборі каналу №10 будь-який трек буде звучати
ударними інструментами.
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зациклений фрагмент забарвлюється в жовтий
колір.

Рис.3.4. Вибрані синтезатори
Рис.3.8. Звучання фрагменту в циклі

Якщо в процесі введення нот виникла
помилка, наприклад, нот введено менше, ніж
належно з урахуванням розміру і метра, то цей
такт забарвлюється помаранчевим кольором
(рис.3.8 другий такт).
Реалістичне звучання. Іноді в програмі
потрібно поліпшити звучання фрагменту або
знайти звук, що пропав. Для цього
застосовується команда RSE [Realistic Sound
Engine (F2)] з меню Sound. Користуватися
командою потрібно обережно, так як можуть
відбуватися
несподівані
розбалансування
гучності треків.
3.2. Мікшер. Мікшер знаходиться внизу
головного вікна (рис.1.9), в нашому прикладі
окремо винесено на рис.3.9.

Рис.3.5. Канали синтезаторів

У полі Program розташований синтезатор
музичних інструментів в стандарті GM. За
допомогою нього можна вибрати для існуючого
треку
інший
музичний
інструмент
безпосередньо зі списку.
Основні дії при роботі зі звуком показані
в меню Sound (рис.3.6). Частина їх винесена у
вигляді лінійки (рис.3.7) внизу робочого вікна.

Рис.3.9. Мікшер

Зліва позначені назви треків партитури (у
нашому випадку їх три). Внизу – майстер трек.
Його регулятор праворуч
для зміни висоти
тону одночасно всіх треків (при обертанні вліво
тон нижче, праворуч – вище). Кнопки S і M
відповідно для включення соло треку або
вимкнення його.
Далі розташовані повзунки регуляторів
гучності, ручки панорами треків і майстер
треку, а правіше еквалайзер зі смугами різних
частот і гучності. Вставляється (забирається)

Рис.3.6. Вікно меню Sound

зображення еквалайзерів кнопкою . Правіше
різним кольором показані лінійки тактів за
треками, клацаючи по яких в різних місцях,
курсор відразу потрапляє в потрібний такт
партитури.
3.3. Динамічні параметри (темп, гучність,
панорама). Для введення темпу в партитуру
можна скористатися командою меню Sound або
кнопкою 3 (рис.3.10) лінійки, що розташована в
правому нижньому кутку головного вікна (див.
ч.1, рис.1.9). Відкриється вікно редагування
автоматизації Automation Editor ( рис.3.11).
У списку Tempo (рис.3.12) можна
вибрати параметри для редагування (темп,
гучність або панораму). У списку Label

Рис.3.7. Управління звучанням

Для включення початку звучання
потрібно мишкою виділити початкову ноту
музичного фрагмента або сам фрагмент.
Виділення здійснюється подвійним клацанням
мишки на порожньому місці такту. Виділення
декількох тактів робиться за допомогою кнопки
Shift клацання мишки.
Зациклення фрагмента відбувається за
допомогою команди Play in loops/Speed Treiner
(F9) меню Sound (рис.3.6) або активацією
кнопки циклу (рис.3.7). При звучанні
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кнопці 4 (рис.3. 10) відкривається вікно
коефіцієнтів темпу (рис.3.14), при виборі яких
постійні значення темпу множаться на
коефіцієнт, оживляючи звучання редагованого
твори.

Рис.3. 10. Вікно регуляції темпу метрономи

Рис.3.14. Коефіцієнти темпу

Метроном. Кнопкою 1 (рис.3.10) або
командою Metronome меню Sound включається
звук метронома. Гучність його можна
змінювати
командою
File⇨Preferences.
Відкриється вікно, в якому в полі Metronome
(рис.3.15) можна переміщати регулятор
гучності.

Рис.3.11. Редактор Automation Editor

У правому вікні Master Track можна
рисувати криву параметру, що регулюється.
Для цього потрібно клацнути мишкою по
граничній лінії, з'явиться вузол, який слід
схопити та потягнути його у потрібному
напрямку. Якщо зняти прапорець з Constant
values (постійна величина), то можна рисувати
лінії прямолінійними відрізками. При наявності
прапорця у результаті виходять сходинки, які
прив'язані до сітки тривалостей, якщо
встановлено прапорець Snap to grid.

Рис.3.15. Регулювання гучності метронома

Кнопка 2 (рис.3.10) або команда меню
File⇨Countdown включає один порожній такт
звучання
метронома
перед
початком
партитури. Кнопкою 1 відкривається редактор
в режимі налаштування темпу, а 2 і 3 відповідно
у режимі налаштування гучності і панорами.

Рис. 3.12. Параметри для редагування

Рис.3.14. Додаткова секція редагування звуку

4. Символи. Секція символів знаходиться
вгорі панелі редагування (див.ч.1, рис.2.1) і
представлена окремо на рис.4.1. При клацанні
по символу ключа (K) або при подвійному
клацанні по ключовому знаку на треку
відкривається вікно ключових знаків рис. 4.2.

Рис. 3.13. Перелік жанрів творів для редагування

У списку Tempo відображаються
значення темпу в ударах в хвилину за
метрономом Мейцеля. Якщо не активовано
прапорець Hide automation, то всі словесні
установки будуть відображатися над виділеним
в партитурі місцем, а при наявності прапорця
установки діють, але їх зображення не видно.
Движком
Zoom
представляється
кількість регульованих тактів. При клацанні по
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Символ
(Ctrl+T) (рис.4.1) активує
вибор розміру і метра. Клацання по символу
відкриває вікно (рис.4.7). Для установки
нестандартних співвідношень служить опція
Custom при активізації її прапорцем.
Символ
, що обирається у вікні рис.4.8
використовується для надання звучання твору у
стилі свінг.

Рис.4.1. Секція символів

Рис.4.2. Вікно ключових знаків

У випадному меню Clef представляється вибір
ключів (рис.4.3), де G2-скрипковий "Соль" на
другій нотній лінійці, далі басовий F4 –"Фа"
басовий малої октави
на четвертій лінійці,
С3 альтовий "До" на третій лінійці та С4 –
теноровий "До"
на четвертій лінійці. При
виборі даних із списку Octave рис.4.4. до
ключів додаються відповідні символи, а саме:
Regular - без зміни, 8va на октаву вище
15ma
– на дві октави вище, 8vb – на дві октави нижче.
Рис.4.7. Вікно вибору розміру та метру

Рис.4.3. Список
ключів

Рис.4.3. Список ключів

При установці прапорця Transpose
виділений звукоряд у відповідності з
установками списку рис.4.4 буде підвищений,
або знижений у нотному записі. Символ
(Ctrl K) застосовується для зміни тональності
виділеної частини партитури, яка задається у
вікні вибору тональностей (рис.4.5). Поле Mode
слугує для вибору мінору і мажору, список
нижче (рис.4.6) – для конкретної тональності.

Рис.4.8. Установки стилю свінгу

Рис.4.5. Вікно вибору
тональностей

Символи
та
змінюють звичайні
тактові лінії на вказані.
Символи
та
для повторення
відповідно одного та двох тактів.
Символи та
для введення реприз, а
вольт (рис.4.9).

Рис.4.6. Список
тональностей

92

Мистецтвознавчі записки

Випуск 39

Рис.4.9. Меню для введення реприз та вольт

Опція
відкриває вікно (рис.4.10), де
репризи
вибираються
відповідними
прапорцями.

Рис.5.2. Лінійка А

1 (0) – нота, що охоплюється дужками
(нота примара); 2 (;) - акцент;
3 (:) - стаккато клином; 4 (!) - стаккато; 5
(Shift+H) - легато; 6 (I) - збільшує тривалості
звучання виділених нот; 7 (P) - прийом
піцикато.
Лінійка Б (рис.5.3)

Рис.5.3. Лінійка Б
Рис.4.10. Вікно вибору реприз

1 (х) - заглушені ноти, головки нот форми
"х"; 2 (Y) - позначення натурального
флажолета; 3 (Alt + Y) – позначення штучного
флажолета; 4 (B) - прийом бенд (підтяжка).
При введенні цього прийому гри на гітарі
відкривається вікно (рис.5.4), в якому вказані
можливі установки бенду зліва і графік
звучання справа. Схопивши за точки графіка
можна змінювати характер бенду.

- символ звичайного ліхтаря;
піднімає виділену ділянку партитури на октаву
вище, а символ
опускає на октаву нижче.
піднімає
виділену
ділянку
партитури на дві октави, а символ
опускає
на дві октави нижче.
Знімаються
символи
повторним
клацанням мишки по ним.
5. Секція гітарних ефектів і додаткових
можливостей. Це секції - третя зверху на панелі
редагування (див. част.1, рис.2.1) і верхня
лінійка четвертої секції, що винесена окремо на
рис. 5.1. Секція має 8 лінійок, що позначені
буквами.

Рис.5.4. Вікно параметрів прийому бенд

5 (Shift + W) - позначення прийому
тремоло на електрогітарі,за допомогою
механічного важеля; 6 (V) - хвиляста лінія –
вібратор, яке створюються лівою рукою
гітариста; 7 (W) - вібрато, що створюване за
допомогою важеля.
Лінійка В (рис.5.5)
Рис.5.1. Секція гітарних ефектів

Розглянемо окремо кожну горизонталь.
Лінійка А (рис.5.2)
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руки. Введення аплікатури аналогічно до лівої
руки.

Рис.5.5. Лінійка В

1 (S) - позначення прийому гліссандо без
акценту в кінці; 2 (Alt + S) позначення прийому
гліссандо з підкресленням в кінці; 3 - гліссандо
від високих нот; 4 - гліссандо від низьких нот;
5 - гліссандо до низьких нотах; 6 - гліссандо до
високих нотах.
Лінійка Г (рис.5.6)

Рис.5.9. Введення аплікатури правої руки

Лінійка Д (рис.5.10.)

Рис.5.10. Лінійка Д

1 - звуковидобування по струнах гітари
зверху вниз; 2 - звуковидобування по струнах
гітари від низу до верху; 3 - арпеджіо висхідне;
4 - арпеджіо низхідне; 5 - расгеадо. При
натисканні на символі відкривається вікно
(рис.5.11), в якому вибирається необхідне
аплікатурне
звуковидобування;
6
звуковидобування правою рукою прийомом
апояндо; 7 - звуковидобування прийомом
тірандо.

Рис.5.6. Лінійка Г

Перші п'ять позицій - прийоми
звуковидобування на гітарі.
1 - теппінг лівою рукою ((); 2 - змішане
легато (H) - тобто з'єднання висхідного і
низхідного легато; 3 - прийом теппінг правою
рукою ()); 4 - звуковидобування прийомом Slap
($); 5 - звуковидобування прийомом Pop (Ctrl +
$); 6 і 7 символи установки аплікатури
відповідно лівої і правої руки гітариста; 8 покажчик струни.
При клацанні на символі 6 з’являється
наступне вікно (рис.5.7). Зображення руки буде
активним за умови наведення хендла на певну
ноту. При натисканні мишкою на вказівному
пальці (за цифрою) покажчик окреслюється
колом і ця цифра з'являється близько виділеної
ноти (рис.5.8). Повторне клацання по цифрі в
окружності знімає аплікатуру.

Рис.5.11. Схеми для прийому расгеадо

Лінійка Е (рис.5.12)

Рис.5.7.
Введення
аплікатури
лівої руки

Рис.5.8. Приклад
аплікатури
Рис.5.12. Значення елементів лінійки Е

При натисканні на символі 7 з'являється
вікно рис.5.9 з позначеннями пальців правої
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1 - перекреслений форшлаг (розглядався
раніше); 2 - не перекреслений форшлаг; 3 трель; 4 - тремоло; 5 - мордент; 6 - мордент
перекреслений; 7 - группетто; 8 - группетто
перевернуте.
При виборі трелі з'являється вікно
(рис.5.13). У списку вибирається кількість
необхідних півтонів. Двигуном встановлюється
швидкість звучання трелі стосовно обраним
тривалостям нот. При підтвердженні кнопкою
"ОК" знак трелі з'являється над вибраними
нотами партитури (рис.5.14).

Рис.5.13. Меню
вікно трелі

Рис.5.17. Вікно символів акордів

Це вікно можна відкрити за допомогою
панелі створення акордових діаграм С7
(рис.1.3). У лівій частині вікна вибираються
функції акордів, в право секції табулятура
акордів, але для цього потрібно поставити
галочку напроти Use diagram. Якщо потрібна
аплікатура пальців, то ставиться прапорець
Show Fingering.
При активації позиції 3 відкривається
меню вікна баре (для гітари) (рис.5.18). У
списку Barre on fret ставиться необхідний лад.
Кнопками Whole або Half - відповідно повне
барі або половинчасте. На рис.5.19 приклад
фрагменту з прийомом баре.

Рис.5.14. Приклад
трелі

Знімається трель кнопкою
(видалити) (рис.5.13).
Лінійка Ж (рис.5.15)

Remove

Рис.5.18. Меню вікно баре

Рис.5.15. Значення елементів лінійки Ж

1 - Fade вхідний; 2 - Fade вихідний; 3 Fade перехресний; 4 - відкритий ефект вау-вау
(Alt + O); 5 - закритий ефект вау-вау (Alt + C);
Ефекти вау-вау працюють тільки в режимі RSE.
Лінейка З (рис.5.16)

Рис.5.19.
Фрагмент с баре

Покажчик поточного часу звучання
партитури - 4 показує в годинах хвилинах і
Секун час звучання виділеного фрагмента
(ріс.5.19).
Клацання по позиції 5 відкриває вікно
введення тексту лірики (рис.5.20). Символом 6
відкривається вікно вставки закладок в
партитуру - в списку ліворуч буквених
позначень і справа - слів покажчиків (рис.5.21).

Рис.5.16. Значення елементів лінійки З

1 - вставити акорди (А); 2 - ритмічний
рисунок; 3 - вставити баре (Shift + I); 4 покажчик поточного часу звучання партитури
(@); 5 - введення тексту (Т); 6 - вставка
закладок (Shift + Ins); 7 - заборонити розрив
треку (&); 8 - розірвати рядок.
Для активізації елементів потрібно
виділити необхідне місце партитури. При
виклику елемента 1 відкривається вікно
символів акордів (рис.5.17).

Рис.5.20. Вікно введення тексту лірики
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Висновки. Даний програмний продукт –
потужний нотний редактор, що дозволяє
створювати
оригінальні
партитури
на
професійному
рівні
для
послідуючого
редагування. Програма представляє багато
потрібних інструментальних засобів за
допомогою яких користувач може працювати
як з різноманітними набором символів нотної
графіки, так і з великим спектром регулювання
динаміки звуку та темпу, що дозволяє
створювати зразки нотних творів, що звучать та
їх фонограми. Має потужний вбудований
MIDI-редактор,
будівельник
акордів,
програвач, метроном та інші корисні
інструменти для музыкантів. Можливість
запуску Guitar Pro 6 на платформах Windows,
Linux, Mac OS. Широко використовується
музикантами,
композиторами,
аранжувальниками,
та
звукорежисерами.
Також, методи роботи у Guitar Pro 6 можуть
використовуватися для вивчення студентами,
що опановують відповідні спеціальності.

Рис.5.21. Вікно вставки закладок

Символами 7 і 8 відповідно або
замикаються треки, або відбувається їх розрив
в зазначеному місці.
5.1. Введення лірики. Лірика вводиться за
допомогою панелі
головного вікна
програми (див. ч.1, рис.1.3). При цьому
відкриється вікно (рис.5.22), в якому і
вводяться необхідні слова. Ці слова одночасно
з'являються під нотами (рис.5.23). Стрілками в
полі From bar (від такту) вибирається
необхідний такт.
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Вміст меню головного вікна фактично
дублює дії, що розглянуті в попередніх
розділах.
Наукова новизна. Вперше у вітчизняному
музикознавстві виявлені та запропоновані
новаторські методи роботи у сучасній
комп’ютерної програмі секвенсорі GUITAR
PRO 6. Застосування методів і правил, що
представлені у дослідженні, надає можливість
перевести процес роботи композитора,
аранжувальника, звукорежисера, музиканта з
комп'ютером на якісно новий етап розвитку
музичної творчості, на якому істотно
поліпшується результат опрацювання музичної
фактури, розширюються способи існування
твору тощо.
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ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ Г. КУНКІНА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
ВІЙСЬКОВО-МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВЩИНИ
Мета публікації – вивчення діяльності військового музиканта, диригента духового оркестру
Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків, одного з фундаторів сучасної оркестрової
культури Чернігівщини, майора Григорія Борисовича Кункіна (1927–2009) у контексті розвитку військовомузичного мистецтва Чернігівщини, з’ясування його внеску у формування регіонального культурного простору
другої половини ХХ ст. Автор досліджує життєтворчість Г. Кункіна на тлі розвою військово-музичного
виконавства Чернігівщини. Методологія статті ґрунтується на історико-хронологічному, джерелознавчому,
логіко-узагальнюючому та компаративному методах для з’ясування хронології розвитку військового музичного
мистецтва Чернігівщини ХХ ст., вивчення творчої біографії Г. Кункіна та узагальнення відомостей про
військових диригентів Чернігівщини – його сучасників, аналізу періодичних джерел та спогадів колег Г. Кункіна,
виявлення факторів впливу його творчості на розвиток культурного простору Чернігівщини. Наукова новизна
публікації полягає у вперше проведеному дослідженні життєтворчості Г. Кункіна як одного з визначних діячів
військово-музичної культури Чернігівщини. Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що
за час своєї творчої діяльності на посаді військового диригента Г. Кункін справив вагомий вплив на розвиток
військово-музичної культури Чернігівщини. Своєю діяльністю він пожвавив регіональне військово-музичне
життя, окреслив основні напрями його подальшого розвитку, що набули реалізації у творчості військових
диригентів Чернігівщини початку ХХІ ст.; активна концертна діяльність військового духового оркестру
Г. Кункіна популяризувала духове мистецтво серед населення регіону і, як наслідок, обумовила соціальний запит
на навчання гри на духових інструментах, активізувавши діяльність з цього напряму у школах мистецтв
Чернігівщини та музичному училищі ім. Л. Ревуцького. Вдале сполучення музичного досвіду, особистісних
якостей та організаційних здібностей дозволило Г. Кункіну здійснити вагомий внесок у потенціал розвитку
духової культури Чернігівщини, яку гідно презентують в Україні та за її межами військові духові оркестри
регіону.
Ключові слова: Григорій Кункін, Чернігівський регіон, військова музика, духовий оркестр, регіональний
культурний простір.
Badalov Oleg, Ph.D. in Art Criticism
Creative activity by G. Kkunkin in the context of the development of the military brass band’s culture of
the Chernihiv region
The purpose of the article is to study the activities of the military musician, conductor of the brass band of the
Chernihiv Higher Military Aviation College of Pilots, one of the founders of the modern orchestral culture of the
Chernihiv region, Major Gryhory Borysovych Kunkin (1927–2009) in the context of the development of military music
of Chernihiv region, his contribution to the formation of regional cultural space of the second half of 20 th century. The
author examines the life of G. Kunkin against the background of the development of the military-musical performance of
the Chernihiv region. The methodology is based on historical-chronological, source-study, logical-generalizing, and
comparative methods for elucidating the chronology of the development of military musical art of Chernihiv region of
the 20th century, the study of G. Kunkin's creative biography, and generalization of information about military conductors
of Chernihiv region – his contemporaries, memoirs of G. Kunkin's colleagues, identification of factors influencing his
work on the development of the cultural space of Chernihiv region. The scientific novelty of the publication lies in the
first domestic musicology study of the life of G. Kunkin as one of the prominent figures of the military-musical culture
of the Chernihiv region. Conclusions. The results of the study indicate that G. Kunkin during his career as a military
conductor had a significant impact on the development of the military and musical culture of the Chernihiv region. With
his activity he revived the regional military-musical life, outlined the main directions of its further development, which
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were realized in the works of military conductors of Chernihiv region at the beginning of the 21 century; G. Kunkin's
concert activity of the military brass band popularized the brass art among the population of the region and, as a result,
conditioned the social demand for learning to play wind instruments, intensifying the activity in this direction in art
schools of Chernihiv region and music college named after L. Revytsky. The successful combination of musical
experience, personal qualities, and organizational abilities allowed G. Kunkin to make a significant contribution to the
potential of the spiritual culture of the Chernihiv region, which is worthily presented in Ukraine and abroad by military
brass bands of the region.
Key words: Grigory Kunkin, Chernihiv region, military music, brass band, regional cultural space.
.

Актуальність теми дослідження. Одним з
напрямів сучасного музикознавства, що
активно розвивається, є вивчення національної
військово-музичної
культури.
Причини
актуалізації цього напряму музикознавчих
досліджень
обумовлені
сучасною
соціокультурною ситуацією: по-перше, у
недавньому минулому українська військовомузична культура розглядалася як складова
радянського мілітарного мистецтва, й тому її
вивчення носило фрагментарний характер; подруге, з огляду на відкриття лише у 1999 р.
спеціальності
«музичне
мистецтво»
у
Військовому інституті при університеті
«Львівська політехніка», методологія вивчення
національної військово-музичної культури
знаходиться на стадії розвитку; по-третє, в
умовах воєнних дій, що відбуваються в Україні,
мілітаристська проблематика у всіх її проявах
об’єктивно набуває надзвичайної актуальності.
Таким чином, підходи до вивчення військовомузичної культури України на сучасному етапі
потребують оновлення шляхом введення до
наукового обігу нових фактів, імен, подій
регіонального військово-музичного життя
тощо. З огляду на це, набуває актуальності
дослідження
регіональних
особливостей
розвитку національної військово-музичної
культури, зокрема, у діяльності її провідних
діячів – керівників військово-музичних
оркестрів.
Аналіз досліджень і публікацій з обраної
теми статті засвідчує, що українська військовомузична
культура
досліджена
досить
фрагментарно; основний масив наукових праць
присвячено її сучасному стану. Так,
особливості формування військово-оркестрової
служби Збройних Сил України дослідили
І. Чернова та О. Горман [10]; питання появи
джазових ансамблів при військових духових
оркестрах
висвітлила
С. Безпала
[2];
Я. Романовський
наголошував
на
«необхідності наукових пошуків у напрямку
вивчення процесу становлення системи
підготовки військових музикантів» [8, 191]. Не
менш важливим, на нашу думку, є вивчення
життєтворчості діячів вітчизняної військовомузичної культури, що заклали підґрунтя її
розвитку
на
сучасному
етапі,
адже
«висвітлення теоретичних ідей, громадянської
позиції, творчого оточення конкретних

особистостей <…> має принципове значення
для
повноцінного
відтворення
історії
української культури» [9, 7]. Одним з таких
діячів був військовий музикант, диригент
духового оркестру Чернігівського вищого
військового училища льотчиків, майор
Григорій Борисович Кункін (1927–2009).
Відсутність в українському музикознавстві
досліджень,
присвячених
як
його
життєтворчості, так і військово-музичній
культурі Чернігівщини взагалі, підкреслює
актуальність теми дослідження.
Мета дослідження – вивчення діяльності
Г. Кункіна у контексті розвитку військовомузичного
мистецтва
Чернігівщини як
складової регіонального культурного простору.
Наукову новизну публікації складає перше у
вітчизняному музикознавстві дослідження
життєтворчості Г. Кункіна як провідного
представника військово-музичної культури
Чернігівщини другої половини ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. Григорій
Борисович Кункін народився 16 червня 1927 р.
у Мінську в родині службовців. У перші дні
війни він залишився сиротою й був
відправлений до Киргизії, а згодом – до
узбецького міста Коканд. На той час там
перебувала в евакуації Друга Московська
школа військово-музикантських вихованців,
начальник якої відібрав Григорія до складу
учнів. Цей навчальний заклад був утворений у
1937 р. з метою підготовки з дітей-сиріт
музикантів для військових оркестрів, що
обумовлювало наявність у навчальних планах
школи не лише загальноосвітніх та музичних,
але й військових дисциплін. Вихованці школи
брали участь у військових парадах й
урочистостях; отримавши середню музичну
освіту, вони служили у військових оркестрах,
поступали до вищих музичних навчальних
закладів.
У 1945–1948 рр. Г. Кункін навчався у
Московському Вищому училищі військових
диригентів, де серед його вчителів були
професори Г. Гамбург, В. Целіковський та ін.
По закінченні навчання Г. Кункін був
направлений на Сахалін у якості керівника
оркестру військової частини; згодом очолював
оркестр Рогачовської дивізії Білоруського
військового
округу.
Опосередкованим
свідченням результативності тогочасної роботи
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Г. Кункіна є згадка про нього серед когорти
кращих військових диригентів флоту та
Білоруського військового округу, що наведена
у виданні «Радянська військова музика» [3, 3].
Набувши значної виконавської майстерності та
розвинувши організаційні якості, на початку
літа 1962 р. майор Г. Кункін почав працювати з
духовим оркестром Чернігівського вищого
військового авіаційного училища льотчиків
(далі – ЧВВАУЛ). Фундаторами оркестру були
знані військові диригенти Ю. Балін (1950–
1955) та К. Голензовський (1955–1961).
Вивчаючи виконавські можливості колективу,
Г. Кункін обрав для першого концертного
виступу, що планувався на вересень 1962 р. з
нагоди 150-ліття Бородінської битви, Урочисту
увертюру «1812 рік» П. Чайковського. За три
місяці диригент підготував цей твір до
виконання, гідно презентувавши себе на
новому місці служби.
Починаючи з 1964 р., духовий оркестр
ЧВВАУЛ брав участь в оглядах-змаганнях
військових оркестрів, виборюючи, зазвичай,
звання дипломанта. З роками майстерність
колективу зростала. Підвищенню фахового
рівню оркестрантів сприяла, серед іншого,
діяльність відкритого у 1961 р. Чернігівського
музичного училища ім. Л. Ревуцького. Його
випускники ставали учасниками оркестру
Г. Кункіна
як
солдати
строкової
та
надстрокової служби (часто після здобуття
вищої музичної освіти). Участь надстроковиків
сприяла кадровій стабільності колективу, а
звідси – сталості репертуару та можливості
його формування з творів значної складності:
увертюра «1812 рік» та увертюра-фантазія
«Ромео і Джульєтта» П. Чайковського,
увертюра до опери «Вільгельм Телль»
Дж. Россіні, симфонічна поема «Прелюди» та
Друга угорська рапсодія Ф. Ліста, Симфонія
№1 (І ч.) В. Каліннікова тощо [3, 3]. Окрім
репертуарного списку, певне уявлення про
високий виконавський рівень оркестрантів
надають спогади курсанта училища льотчиків
М. Волевача: «Я зовсім недовго грав у оркестрі
ЧВВАУЛ. Керував ним майор Кункін, в
оркестрі
були
композитори,
визначні
музиканти. Щоб грати у такому оркестрі,
необхідно було бути обдарованим музикантом,
я таким не був, плюс навантаження навчальне»
[6, арк. 1].
У 1970-х рр. значного резонансу у
культурному житті Чернігівщини набули
виступи військово-духового оркестру ЧВВАУЛ
разом
з
піаністкою,
завідувачкою
фортепіанного
відділу
Чернігівського
музичного
училища
ім. Л. Ревуцького
І. Клімовою та її студентами, з якими оркестр
виконував фортепіанні концерти Л. Бетховена
(№3, перша частина), П. Чайковського (№1,

фінал), Е. Гріга (перша частина), А. КосАнатольського (№1, перша частина). «У 1970 р.
духовий оркестр став лауреатом Другої премії
конкурсу штатних оркестрів Київського
військового округу (голова журі – народний
артист СРСР Н. Рахлін),
де
виконав
фортепіанні концерти разом з ученицями
І. Клімової Л. Паливодою (І ч. концерту №2
С. Рахманінова) та Л. Хусед (І ч. концерту
Е. Гріга)» [1, 384].
Вагоме місце у репертуарі оркестру
займали зразки композиторської творчості
оркестрантів та місцевих авторів, обробки та
авторські твори керівника колективу. Про
яскравість
музичного
висловлювання
Г. Кункіна – композитора веде мову у спогадах
про митця колишній курсант ЧВВАУЛ
В. Власенко:
«пісню
“Непобедимая
и
легендарная”, яку співали на урочистостях у
театрі у 1970 р. під його керівництвом, я
пам’ятаю і зараз, а пройшло вже сорок років
<…> усі, хто пам’ятає його пісню “Турбіни”,
будуть пам’ятати і його» [5, арк. 1].
Широка репертуарна палітра дозволяла
духовому оркестру ЧВВАУЛ під орудою
Г. Кункіна двічі на рік виступати зі звітними
концертами: у березні оркестр представляв у
залі
філармонії
академічну
концертну
програму, а у День авіації 18 серпня на літній
естраді у міському парку – програму з творів
популярної музики; протягом року оркестр
виступав на підприємствах, у навчальних
закладах, на концертних майданчиках регіону
та за його межами [7, 4].
З ініціативи Г. Кункіна на базі духового
оркестру
було
утворено
джаз-оркестр,
ансамбль народних інструментів, вокальноінструментальний ансамбль. Розширення форм
і видів музичного життя ЧВВАУЛ сприяло
залученню до творчого дозвілля широкого кола
учасників: солдати строкової та надстрокової
служби, курсанти, працівники училища та
члени їх родин. Це викликало повагу до
діяльності диригента, зміцнювало його
авторитет, про що свідчать спогади колишніх
курсантів ЧВВАУЛ: «світла людина, наш
Диригент – Григорій Борисович Кункін» [5,
арк. 1]; «нікому й ніколи він не дозволяв себе
принижувати. Навіть наш начальник штабу
полковник Щигорев звертався до нього на ім’я
по батькові» [4, арк. 1]. У 1983 р. Г. Кункін став
військовим пенсіонером і протягом чверті
століття
викладав
інструментовку
та
диригування на відділі духових інструментів
Чернігівського
музичного
училища
ім. Л. Ревуцького.
Висновки. Підбиваючи підсумок, можна
стверджувати, що за час творчої діяльності на
посаді диригента військово-духового оркестру
Г. Кункін здійснив вагомий внесок у розвиток
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як військово-музичної культури Чернігівщини,
так і у формування сучасного культурного
простору регіону. Концертна діяльність, яку
здійснював митець зі своїм колективом
популяризували духове виконавство, несла у
собі
значний
культурно-просвітницький
потенціал. Впровадженням у репертуар
оркестру власних композицій та творів
місцевих
авторів
Г. Кункін
сформував
індивідуальне творче обличчя колективу;
заснування з ініціативи диригента на базі
оркестру нових мистецьких колективів сприяло
подальшому
поступу
музично-військової
культури Чернігівщини. Новації Г. Кункіна
набули реалізації у подальші роки у творчості
військових диригентів регіону, які гідно
презентують
cучасну
військово-музичну
культуру Чернігівщини в Україні та за її
межами. Перспективи подальших досліджень
окресленої проблематики вбачаємо у вивченні
педагогічної
діяльності
Г. Кункіна
у
Чернігівському
музичному
училищі
ім. Л. Ревуцького, з’ясуванні його впливу на
творчу
діяльність
наступних
поколінь
військових диригентів регіону.

Всеукраїнської науково-практичної конференції,
Київ, 4–5 червня 2009 р. К: ДАКККіМ, 2009. Ч. 2.
С. 7–13.
10. Чернова І.,
Горман О.
Становлення
військово-оркестрової служби Збройних Сил
України:
історико-культурологічний
аспект.
Військово-науковий вісник. Львів, 2011. Вип. 16.
С. 94–104.
References
1. Badalov, O. (2020). Music and pedagogical
activities by I. Klimova as a component of the formation
of the cultural space of Chernihiv region. Musical art
and culture: scientific bulletin of the Odessa National
A. V. Nezhdanova Academy of Music. Odessa.
Issue 30. Book 2. pp. 378–387. [in Ukrainian].
2. Bezpala, S. (2014). Formation of jazz
performance in the regional centers of Ukraine during
the Soviet era (on the example of Chernihiv). Art notes.
Kyiv. Issue 25. pp. 136–144. [in Ukrainian].
3. Belman, S. (2010). The muses and the guns.
Desniansky week. November, 18. [in Ukrainian].
4. Braierskyi, V. (2009). Memoirs about
G. B. Kunkin and the brass band of Chernihiv Higher
Military Aviation School of Pilots. Manuscript. Archive
of O. Badalov. 1 sheet. [in Russian].
5. Vlasenko, V. (2009). Memoirs about
G. B. Kunkin and the brass band of Chernigov Higher
Military Aviation School of Pilots. Manuscript. Archive
of O. Badalov. 1 sheet. [in Russian].
6. Volevach, M. (2009). Memoirs about
G. B. Kunkin and the brass band of Chernigov Higher
Military Aviation School of Pilots. Manuscript. Archive
of O. Badalov. 1 sheet. [in Russian].
7. Malisov, N. (1995). Orchestra, time and we.
Reflections of a musician. Chernihiv information.
August, 28. [in Ukrainian].
8. Romanovskyi, Ya. (2008). Problems of
formation of the system of training of specialists of
military orchestral service in the Armed Forces of
Ukraine. Bulletin of the National University «Lviv
Polytechnic». Lviv. Issue 612: State and Army.
pp. 190–195. [in Ukrainian].
9. Chernets, V. H. (2009). The principle of
personalization in the theoretical analysis of cultural
history. VII Cultural readings in memory of Volodymyr
Podkopaev «Cultural transformation of modern
Ukrainian society»: materials of the All-Ukrainian
scientific-practical conference, Kyiv, June, 4–5, 2009.
K.: SACAM. Part 2. pp. 7–13. [in Ukrainian].
10. Chernova, I., Horman, O. (2011). Formation
of the military orchestra service of the Armed Forces of
Ukraine: historical and cultural aspect. Militaryscientific bulletin. Lviv. Issue 16. pp. 94–104. [in
Ukrainian].

Література
1. Бадалов О.
Музично-педагогічна
діяльність І. Клімової як складник формування
культурного простору Чернігівщини. Музичне
мистецтво і культура: науковий вісник Одеської
національної
музичної
академії
ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2020. №30. Книга 2.
С. 378–387.
2. Безпала С.
Становлення
джазового
виконавства в обласних центрах України за часів
СРСР (на прикладі м. Чернігова). Мистецтвознавчі
записки. Київ, 2014. Вип. 25. С. 136–144.
3. Бельман С. І музи, і гармати. Деснянський
тиждень. 2010. 18 листопада. №33.
4. Браєрський В. Спогади про Г. Б. Кункіна
та духовий оркестр ЧВВАУЛ. 2009 р. Рукопис.
Архів О. Бадалова. 1 арк.
5. Власенко В. Спогади про Г. Б. Кункіна та
духовий оркестр ЧВВАУЛ. 2009 р. Рукопис. Архів
О. Бадалова. 1 арк.
6. Волевач М. Спогади про Г. Б. Кункіна та
духовий оркестр ЧВВАУЛ. 2009 р. Рукопис. Архів
О. Бадалова. 1 арк.
7. Малісов Н. Оркестр, час і ми. Роздуми
музиканта. Чернігівські відомості. 1995. 28 серпня.
8. Романовський Я. Проблеми становлення
системи
підготовки
спеціалістів
військовооркестрової служби у Збройних силах України.
Вісник Національного університету «Львівська
політехніка». Львів, 2008. № 612: Держава та армія.
С. 190–195.
9. Чернець В. Г. Принцип персоналізації у
теоретичному аналізі історії культури. VIІ
Культурологічні читання пам’яті Володимира
Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного
українського
суспільства»:
матеріали

Стаття надійшла до редакціїї 22.03.2021
Отримано після доопрацювання 05.04.2021
Прийнято до друку 12.04.2021

100

Мистецтвознавчі записки

Випуск 39

УДК 789.87.6.:-1](44)
DOI 10.32461/2226-2180.39.2021.238698
Цитування:
Вежневець І. Л. Інтермедіальність і проблеми
інтерпретації вокального циклу «Коротка
соломинка» Ф. Пуленка. Мистецтвознавчі
записки: зб. наук. праць. 2021. Вип. 39. С. 101-106.
Vezhnevets I. (2021). Intermediality and problems
of
interpretation
of
the
vocal
cycle
"The Short Straw"
of
Francis
Poulenc.
Mystetstvoznavchi zapysky: zb. nauk. pratsʹ, 39, 101106 [in Ukrainian].

Вежневець Ірина Леонідівна,
кандидат мистецтвознавства,
старший викладач
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
https://orcid.org/0000 0002 0972 1977
i.vezhnevets@gmail.com
©

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ «КОРОТКА СОЛОМИНКА» Ф. ПУЛЕНКА
Мета дослідження зумовлена потребою дослідження особливостей інтерпретації художніх текстів
вокального циклу Ф. Пуленка на вірші М. Карема «Коротка соломинка» в інтермедіальному вимірі. Методологія
дослідження спирається на комплексний підхід із застосуванням компаративного, структурного,
міждисциплінарного методів та наративного аналізу для розуміння психологічних процесів, що виникають під
час інтерпретації вокального циклу, передбачає включення проблеми аналізу в простір мистецтвознавчого та
культурологічного дискурсу у міждисциплінарному контексті. Наукова новизна полягає у тому, що вперше
вокальний цикл Ф. Пуленка розглянуто як повноцінний семіотичний простір, універсальну площину текстової
категорії інтертекстуальності, яка наряду із специфічними характеристиками своєї знакової системи передає
«образну» інформацію. Висновки Аналіз філософської, музикознавчої, мистецтвознавчої літератури дає
підстави стверджувати, що інтермедіальність вокального твору тісно пов’язана з поняттями: «синтез мистецтв»,
«наратив», «екфразис», «синестезія», «сугестія» тощо. Вокальний цикл Ф. Пуленка на вірші М. Карема «Коротка
соломинка», є повноцінним семіотичним простором, що відповідає універсальній текстовій категорії
інтертекстуальності, яка наряду із специфічними характеристиками своєї знакової системи передає «образну»
інформацію. Інтермедіальність вокального твору ґрунтується на взаємодії художніх кодів різних видів мистецтв,
як утворення цілісного поліхудожнього простору в системі культури. Поєднання наративного
та інтермедіального підходів до музичних творів щодалі стає однією з найактуальніших тенденцій сучасного
музикознавства, подальшого розвитку теорії та практики інтермедіальності.
Ключові слова: модернізм, символізм, наратив, інтертекстуальність, інтермедіальність, психологізм
«музичного портрета», інтерпретація, Ф. Пуленк.
Vezhnevets Iryna, Ph.D. in Arts, Senior lecturer of the Department of the Modern Art Music of the National
Academy of Culture and Arts Management
Intermediality and problems of interpretation of the vocal cycle "The Short Straw" of Francis Poulenc
The purpose of the article is due to the need to study the peculiarities of the interpretation of the artistic texts of
the vocal cycle of F. Poulenc on the poem by M. Karem "Straw" in the intermedial space. The methodology is based on
an integrated approach using comparative, structural, interdisciplinary methods and narrative analysis to understand the
psychological processes that arise when interpreting a vocal cycle, involves the inclusion of the problem of analysis in
the space of art history and cultural discourse in an interdisciplinary context. Scientific novelty the scientific novelty lies
in the fact that the vocal cycle of F. Poulenc was first investigated as a full-fledged semiotic space, a universal plane of
the textual category of intertextuality, which, along with the specific characteristics of its sign system, conveys
"figurative" information. Conclusions Analysis of philosophical, musicological, art criticism literature gives grounds to
assert that the intermediality of vocal work is closely related to the concepts: "synthesis of arts", "narrative", "ekphrasis",
"synesthesia", "suggestion", etc. F. Poulenc to poems by M. Karem “A Short Straw” is a full-fledged semiotic space that
corresponds to the universal textual category of intertextuality, which, along with the specific characteristics of its sign
system, conveys “figurative” information. The intermediality of vocal work is based on the interaction of artistic codes
of various types of arts, as the formation of an integral poly art space in the cultural system. The combination of narrative
and intermedial approaches to musical works is increasingly becoming one of the most relevant trends in modern
musicology, the further development of the theory and practice of intermediality.
Key words: modernism, symbolism, narrative, intertextuality, intermediality, psychologism of the "musical
portrait", interpretation, F. Poulenc.
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Актуальність
теми
дослідження.
Останній вокальний цикл Ф. Пуленка «Коротка
соломинка» На вірші М. Карема розглянуто в
контексті проблем інтермедіальності, що
представляють один з магістральних напрямків
сучасного наукового пошуку. Традиційне
поняття «синтез мистецтв», “Gesamtkunstwerk”
середини ХХ ст., переродилося у 90-х рр. на
інтермедіальність, а розповсюджена «теорія
впливів»
отримала
нову
дефініцію
«інтертекстуальність». Нові технології - нові
форми сучасного мистецтва. Як зазначає
М. Василевська-Хмура: «деякі дослідники
використовують термін «inter art» для опису
класичних поєднань художніх зв’язків,
натомість інтермедіальність – на окреслення
нових культурних зв’язків» [2, 25].
Аналіз
досліджень
і
публікацій
багаторівневих в’язків камерно-вокальних
творів Ф. Пуленка з авангардною французькою
поезією,
взаємодії
сучасної
естетики
сюрреалізму,
поетичного
символізму,
традиційних вокальних жанрів і акторського
мистецтва співака присвячено наукові праці
(H. Hell,
B. Ivry,
W. Mellers,
J. Roy).
Озвучування сюрреалістичної поезії і яскраву
візуальність музики Ф. Пуленка досліджують
D. Cox, R. Gellatt. Монографічне дослідження
І. Медведевої дає можливість виокремити і
осмислити різні періоди творчості і місце
камерно-вокальних творів у ньому. Синтез
мистецтв в творчості композитора дослідила
О. Михайлова. Художні настанови виконавцям,
цінні поради містяться у книгах, листах та
інтерв’ю Ф. Пуленка, що дає ґрунтовний
матеріал для інтерпретації творів.
Мета статті зумовлена потребою
дослідження
особливостей
інтерпретації
художніх текстів вокального циклу Ф. Пуленка
на вірші М. Карема «Коротка соломинка» в
інтермедіальному вимірі.
Виклад основного матеріалу. Поняття
«інтермедіальності» як особливої форми
взаємовпливу палітри різних видів мистецтв
сьогодні
міцно
закріпилося
у
мистецтвознавчому просторі. Вперше реляцію
літератури і музики обґрунтував К. С. Браун
(«Музика і література. Порівняння мистецтв»,
1948), де виокремив чотири сфери зв’язків і
спільних елементів (ритм, акцент, фраза),
випадки співіснування (камерна і оперна
музика), впливи музики на літературу
(репетиція, варіація, музичні форми, як
наприклад, фуга, музична символіка тощо), і
впливи літератури на музику (програмна
музика). В. Вульф наслідуючи розробки
С. Шера
виокремив
відкриту/пряму
інтермедіальність,
реляцію
«музика
та
література»,
і
приховану/непряму
інтермедіальність - «літературу в музиці», та

«музику в літературі» [4, 70]. Н. Тишуніна
характеризує інтермедіальність як «особливий
тип
внутритекстових
взаємозв’язків
у
художньому творі, оснований на взаємодії
художніх кодів різних видів мистецтв» [11,
153]. Тому інтермедіальний аналіз презентує
всі якості форм взаємодії знакових систем
різних видів мистецтва (література – музика –
кінематограф – фотографія – балет -живопис),
що висвітлено у працях науковців (О. Астаф’єв,
Ю. Борев, А. Волков, Ю. Джугастрянська,
І. Жодані,
М. Ігнатенко,
Ю. Лотман,
Д. Наливайко, О. Рисак та ін.)
Незважаючи на те, що вокальний цикл
Ф. Пуленка «Коротка соломинка» створено у
1960 році, він сприймається як сучасний твір
написаний в авангардної техніці, яка
характеризується
новизною
інтонаційновиразних засобів, зокрема декламаційною
вокальною технікою, яскравою гармонією, що
відповідає сучасним викликам. За рахунок
семіотичного
простору,
наряду
із
специфічними характеристиками своєї знакової
системи
(наративної
складової
мови,
зображення, звуку, руху, особистої взаємодії
та різних комбінацій цих функцій) передає
«образну» інформацію.
У вокальному мистецтві провідна роль
належить наративу (навіть у тих формах, де
літературного тексту не існує, наприклад, у
вокалізі), якій сучасна наука трактує як
іманентну властивість людського мислення,
форму розуміння культурного досвіду,
соціальної взаємодії, як метод наукових
досліджень. Відкриття Й. Брокмейера, Р. Харре
1980-х років доводить, що: «Оповідна форма і
усна, і письмова – становить фундаментальну
психологічну, лінгвістичну, культурологічну та
філософську основу наших спроб прийти до
згоди з природою і умовами існування» [1]. За
допомогою наративу відбувається осмислення
більш глибоких, більш диференційованих,
надскладних контекстів нашого досвіду.
Наратологічі розвідки здійснювали Ф. Амон
Р. Барт, Ж. Жанетт, Ц. Тодоров та ін. В. Вольф
підкреслював, що наративність потребує
уточнення у межах інтермедіальності як
інтермедіальна наратологія [3, 23-104].
Запропонована нами тема також дотична ряду
актуальних проблем психології творчості,
досліджень діалогічної природи мови і
мовлення,
основи
яких
містяться
в
філософських працях (Р. Барт, М. Бахтін,
М. Лотман, Ф. де Сосюр).
Прем’єра вокального циклу Ф. Пуленка
«Коротка соломинка» (фр. «La Courte Paille»)
відбулась у липні-серпні 1960 року. Твір
присвячено улюбленій виконавиці вокальних
творів композитора, всесвітньо відомої співачці
Деніз Дюваль (soprano, Denise Duval, 1921–
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2016), як подарунок для її сина Річарда
Шіллінга. Вперше цикл був представлений на
фестивалі в абатстві Ройомон 1961 р., у
виконанні Колетт Херцог (сопрано) і Жака
Февріє (фортепіано).
Цикл «Коротка соломинка» створено на
вірші Моріса Карема (фр. Maurice Carême
1899—1978), - франкомовного бельгійського
поета, перекладача, повістяра, чудового
казкаря, одного з класиків дитячої літератури
ХХ ст., автора 60-ті поетичних збірок, якого
було проголошено «королем поетів» (1972).
Переклади віршів Карема зроблено на понад
100 мов світу (на російську: В. Берестов,
М. Ваксмахер,
Л. Зіман,
М. Кудімов,
С. Нестеров. А. Тимонин, М. Яснов). Блискучі
переклади українською зробили В. Каденко,
М. Литвинець, М. Якубяк, творчість поета дуже
натхненно пропагує В. Ткаченко, знавець і
перекладач французької поезії (Л. Арагон П.Ж. Беранже, Ш. Бодлер, П. Верлен, Р. Деснос,
П. Елюар, Ж. Превер). В Ткаченко створив
чудову
за
оформленням,
двомовну,
французько-українську
збірку
віршів
М. Карема «Чарівний ліхтар» (фр. «La lanterne
magique»), з серії «Об’єднана Європа –
українським дітям». За його перекладами
композитор
А. Комлікова
написала
12
музичних творів.
М. Карем - казкар-чарівник, створив
особливий напрямок поезії для дітей та має
безліч
послідовників
серед
сучасних
французьких поетів.
«…І було тихо. Тільки чути,
ледь чути долинав капелі дзвін,
і як відлуння сміх ...
І тільки чарівник
похмурим був, і сам ніяк не вірив знову,
що влада його ж чарівного слова
тут дійсно творить чудеса!"
(М. Карем «Чарівник» фрагмент,
переклад І. Вежневець)
Творчості М. Карема властива філософія
зосереджена на світі дитинства. Тим не менш,
він постійно повторював, що не може бути
поезії для дітей і «серйозної поезії» для
дорослих, є лише одна поезія, яка торкається
душі і серця людей незалежно від їх віку. Його
вірші ліричні і забавні, радісні й сумні
одночасно. Світ дитини та Всесвіт Божій
невід'ємно пов'язані як у формулі «природа є
Бог», де релігійна свідомість закладається в
перші роки життя, завдяки особливої ролі
матері у формуванні високих моральних і
духовних начал. Вона берегиня світу
дитинства, добра, милосердя, спокою. Мати
формує перші уявлення про привабливість
розуміння правил співіснування природи,
людей, космосу. Як наприклад, у дивовижної
казці Карема про квіти, які завжди

сприймаються як символ свята, добра і радості.
Маленька дівчинка Анні у «Королівстві квітів»
(фр. «Le Royaume des fleurs», 1934), завдяки
вірі, надії і безмежної материнської любові
повертається до дому. Віддзеркалення вражень
дитинства на формування характеру і творчих
здібностей, роль уяви, фантазії, емоцій в
цілісному освоєнні навколишнього світу. Саме
тому поезія М. Карема адресована в першу
чергу до дорослих читачів.
Деякі труднощі сприйняття творів поета
для дорослих пов’язані з тим, що філософсько естетичні погляди поета формувалися під
впливом різних шкіл і течій (гуманізм, буддизм,
містицизм, ніцшеанство і ін.). Значну роль
мають ідеї екзистенціалізму. Якщо пригадати
його вислів «народитися – їсти – спати –
любити – померти», то без слова «любити» (що
є типовим для екзистенціалізма «існуванням»,
що позбавлене сенсу), стане зрозумілим, що
поет йде від зворотного, пропонує знайти сенс
в тому, щоб любити світ в якому ми живемо.
Його поезія має глибокий сенс, утворений
алегоричними й символічними пластами
образної системи. Її можна поставити в один
ряд з поезією П. Верлена, В. Гюґо, А. Рембо й
Ле Клезіо. М. Карем вважав, що життя - це
найбільший дар людині і, незважаючи на
хиткість і ненадійність буття, людина може і
повинна бути щасливою.
Тому не випадковою стала співтворчість
і тема дитинства для двох закоханих у життя
митців, для яких вона була джерелом натхнення
і позитивного світосприйняття. В останньому
вокальному циклі Ф. Пуленка «Коротка
соломинка» образи дитинства втілені у
конкретних образах символічних персонажів,
що з’являються в пам’яті дорослої людини.
У 1956 році Пуленк повідомляє: «Я вже
два роки тому думав ніколи більше не писати
melodiе, але я рішуче невиправний», а потім у
листі того ж року: «Час закінчився для melodiеs,
принаймні для мене. Я зробив [я вірю] все, що
я міг з Елюаром, Аполлінером, Максом
Джейкобом тощо». У 1958 р. іронічно
підкреслює: «До побачення, мої chansons і
жодних важких почуттів!». Але того ж року
композитор повертається до цієї теми: «Єдина
людина, яка могла б можливо, попросіть мене
написати melodiеs, це Деніз Дюваль, чий
прем’єрний виступ у Бордо мене здивував і
порадував; але [все-таки] нам довелося б знайти
поета» [11].
Вірші для «Короткої соломинки» було
обрано з двох поетичних збірок, що надіслані
поетом під час їх публікації (у 1956 та 1959 рр),
серпні 1960 р. почалась робота над циклом.
Ф. Пуленк писав в листі до Стефана Оделя: «Я
хочу зробити 7 chansons вашого земляка Моріса
Карема для Дюваль. Я дуже задоволений: 4
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поетичні, 3 ексцентричні», потім друзям у
захоплені: «Я люблю їх неймовірно, тому що
вони дуже поетичні або дуже божевільні. <...>
Я не можу дочекатися, щоб показати їх вам»
[11]. У підсумку Пуленк швидко створив цикл
як збірку melodiе в жанрі chansons.
Згідно висловлюванням самого Пуленка:
«Хлоп'яцтво в моїй музиці не штучно, як іноді
думають, оскільки воно пов'язане з дуже
дорогими спогадами дитинства» [цитовано по:
10, 19]. Про вокальний цикл «Кокарди» на
подібні дадаістичні тексти (подібні до
головоломок) віршів Кокто (три chansons для
голосу і незвичного ансамблю: скрипки,
корнет-а-пісгона, тромбона, великого барабану
і трикутника) Ф. Пуленк розповідав, що в циклі
наслідує деякі традиції С. Стравинского, а
також є вплив патріотичних рисунків
французького художника Роже де ля Френе.
Також композитор в розмові з С. Оделем
говорить, що його: «дотепність, безтурботність
і веселість», це наслідування Е. Шабріє: «Ах,
Шабріє! Я люблю його, як люблять батька!
Батька, що балує дітей, завжди веселого, з
кишенями, повними чудових ласощів. Музика
Шабріє - це невичерпна скарбниця, "я-прос-тожити-ні-міг-би-без-неї ". Вона втішає мене в
мої самі похмурі дні, тому що, Ви знаєте, мій
вірний друг, що я меланхолік <...> який любить
сміятися, як всі меланхоліки» [10, 46].
Пуленк відкрито декларує, також,
наслідування М. Мусоргського (з другої
половини 1940-х рр.), що перш за все
відчувається у фортепіанної партії, гармонії,
ритміці, декламаційному стилі вокальної партії.
Вона відбивається у виборі текстів, методі їх
музичного втілення, але сцени з дитячого життя
знаходили у ціх двох композиторів дуже
різноманітне відтворення. Наявність схожості
між вокальною музикою Мусоргського і
Пуленка неодноразово фіксувалося в працях
зарубіжних музикознавців.
Російська
дослідниця
І. Созінова
акцентує увагу на особливу театралізацію
вокальної мініатюри Ф. Пуленка, що дотична
до російської музики другої половини XIX ст.,
головним
чином
до
спадщини
М. Мусоргського, особливо в цикле «дитячих»
пісень. Перш за все у фортепіанної партії,
гармонії, ритміці, декламаційному стилі
вокальної партії. І. Созінова розглядає вокальні
цикли композитора з точки зору загальних рис
і відмінностей від «вокального театру»
Мусоргського,
підкреслює
схожість
протиставлення тем «дитинства» та смерті».
Персонажі М. Мусоргського характерні
(«Бешкетник»,
«Серденько
Савишна»),
персонажі
Ф. Пуленка
театральні,
але
монологічні («Маленька служниця», «Бa, бe, бi,
бo, бu»), це завжди імітація усного мовлення –

оповідь. Під час інтерпретації образ автора
зливається с образом оповідача, який
розповідає подію як очевидець. Змістовний
аспект зумовлено параметрами, що залежать
від спектра тематики і змін в образної системі
твору.
Пуленк
створив
надзвичайний,
своєрідний світ, фантастичний і реальний
одночасно, в основі якого – ігровий початок,
майстерна ігрова інтрига. Все освітлено
гумором, іноді виникає почуття, що
композитор сприймає цей світ як формулу: «Всі
люди – діти, тільки іноді соромляться це
згадувати».
В циклі панує «дитяча» логіка (фр. «а la
infantile»), використано особливості дитячої
мови. Така легка і глузлива оповідь налаштовує
на те, що все, що трапилося – гра, не серйозна,
і абсолютно серйозна, як будь-яка дитяча гра.
«Казка як зброя для створення раю неминуче
показує, що нам вхід в цей рай заказаний, і в
цьому іронія казки як форми» - пише Керен
Клімовський [7, 167]. Завдяки наративу,
мозаїки картин і характерних портретів і
символів, алегорій і метафор, що утворює єдине
ціле - гру, через яку дитина опановує
«дійсність», досягається розуміння головного
сенсу. Картинні описи, влучні вирази, образні
характеристики персонажів – декілька шарів
«малих і великих відкриттів» ведуть до
усвідомлення
морально-етичного
сенсу
людських вчинків. В процесі такого
художнього переживання створюються певні
етичні оцінки, які мають більшу силу, ніж ті, які
просто
повідомляються
як
стандарти
поведінки. Факт, що люди проживають своє
життя не інакше як історію, робить наратив
ідеальним засобом соціального впливу.
Наратив створює, візуалізує реальність.
Американський
психолог
Бруно
Беттельгейм, що спеціалізується на психології
розвитку, визначає казку як систему
комунікації між дитиною і зовнішнім світом і
стверджує, що казка допомагає дітям впоратися
з темною стороною життя, причому
відбувається це завдяки метафоричності
казкових сюжетів і ходів: «Знаходячи в казці
непряме підтвердження власної інтуїтивної (і
часто неусвідомленої) інтерпретації, дитина
отримує метафору-інструмент для осягнення
навколишньої дійсності» («Про користь
чарівництва. Сенс і значення чарівних казок»
2020 р). М. Карем створює фантастичний світ,
зрозумілий і близький і дітям, що відповідає
дитячому сприйняттю просторово-часових
рамок, системі цінностей і постійному
очікуванню дива.
Найчастіше
наратив
підкріплений
візуальними можливостями музики Ф. Пуленка
провокує на ґрунті поетичного тексту
кінематографічні уявлення. Як в основі віршів,
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так і в кінематографі містяться сюжетні схеми,
що впорядковують віртуальну дійсність,
створюючи порядок і послідовність [9, 205].
Наративний
дискурс
є
компонентом
літератури, наративна структура — є
послідовною сюжетною схемою дій, відносин
між персонажами. Між текстами віршів
утворюється
семіотичний
зв’язок.
Він
характеризується сполученнями: змістовними,
жанровими, стилістичними, психологічними та
іншими ознаками, що визначають різні етапи
текстової комунікації. «Наратив дозволяє
відмежовувати погані вчинки від добрих,
розглядати, аналізувати ту чи ту ситуацію,
оцінюючи події» [9, 236].
Розглянемо твори циклу:
«Сон»
(фр. «Le Sommeil»).
Батько
намагається втішити дитину: «... повернись,
спи ... Великий ведмідь закопав сонце і
відродив бджіл». Дитинка плаче з обіду,
можливо,
від
хвороби.
Заспокійливий
колисковий темп «très calme» з постійним
основним
ритмом;
синкопування
на
фортепіано, та деякі хроматичні рухи в голосі
натякають на стриманість і втому дитини. В
кінці звучить заспокійливий, світлий мажор.
«Яка пригода!» (фр. «Quelle aventure!»)
представляє казковий, але іронічно-абсурдний
образ: блоха в екіпажі тягне за собою слона,
який смокче з горщика варення. Блоху раптово
підхоплює і уносить вітер, слон відривається і
тікає крізь стіни. Дитину смішить "авантюра" і
квапливість великого слона-втікача якій ламає
стіни. Це змальовується шляхом підключення
хроматизмів та жартівливо дисонуючих
стрибків вісімками. Одразу виникає добре
знайомий образ блохи Шаляпіна і його
розкотисте «Ха-ха, блоха!» (Гете, пер.
Струговщикова, пісня Мефістофеля у льосі
Ауербаха)
«Королева серця» (фр. «La Reine de
cœur»), що звучить у «très calme at languide»,
королева обмахує «квіткою мигдального
дерева» молодих померлих закоханих у
таємному місці, де «більше немає дверей, немає
ні кімнати, ні вежі». Кожна фраза чисто
мінорної (еолійської) мелодії коливається, а
потім плавно піднімається вгору. Алюзія до
твору «Смерть ляльки» П. Чайковського.
Чудові м’які гармонії, ніжність, доброта.
Страшна казка закінчується у мажорі, що
підкреслює, «це тільки гра».
«Ба, бе, би, бо, бу» (фр.«Ba, be, bi, bo,
bu»), екфразис на популярний твір Россіні «La
chanson de bebe» (фр. «Пісня дитини»), імітацію
кумедного лепету дитинки в es - moll з
позначкою темпу «Très gai, follement vite»
(«дуже легко, шалено швидко»), що викликає
відчуття дитячого хвилювання. «Кіт у чоботях»
безперешкодно ходить навколо: «грає, танцює,

співає», йому кажуть як дитині: «ви повинні
навчитися читати, рахувати, писати», але він
лише «лопається від сміху». На пам'ять
приходить останній рядок з пісеньки Россіні
«Ma-ma! Pa-pa! Ka-KA!»
Небесні арфісти в творі «Музичні
янголи» (фр. «Les anges musiciens») грають
Моцарта «в краплях блакитної радощі» (фр.) на
шкільних святах. Модуляція з Hes – dur (що
відповідає
тональності
останнього
фортепіанного концерту В.А. Моцарта) до
хвилеподібний теми в D-dur.
«Графинчик» (фр. «Le Carafon») – піснянісенітниця, гра слів, в якої гомофонії слів (від
грець. hómos — однаковий і phone — звук;
буквально — однакове звучання), «графин» і
«жираф(а)» (фр. «carafe - girafe»). Дорослий
графин хоче мати дитя - графинчик, як «мадам
ла Жирафа, що має дитинку - жирафа в
зоопарку». Музика постійно модулює з таким
захопленням і перепадами, як почуття гумору у
дитини.
Остання mélodie-chanson «Квітневий
місяць» (фр. «Lune d'Avril») за задумом
композитора позначена як «Très lent et irréal»
(фр. «дуже повільна і нереальна»), цє
ретроспективний епілог. Текст вірша містить
чарівні сюрреалістичні образи дитячих
сновидінь: «персикове дерево з шафрановим
серцем, риба, яка сміється з мокрого снігу, птах,
який <...> ніжно пробуджує мертвих <...> край,
де є радість <...> сонячна від первоцвітів, і усі
гармати знищені». Звучить улюблений акорд
композитора, розкішний мінорний нонакорд,
насичено, але м’яка остання фраза підкреслює
чарівну казковість того, що відбулось: «Місяць,
прекрасний місяць, Квітневий місяць, Місяць»
(фр. «Lune, belle lune, lune d'avril, Lune»).
Більшість науковців висловлюють думку,
що останній твір переповнений символами
дуже драматичний, і протиставлення «життя»
(дитинства) і «смерті» має глибокий сенс, тому
назва циклу йому не відповідає, але, на наш
погляд, вона дуже вдала. Життя коротке і
крихке як соломинка, цінуй кожний день,
знаходь привід для радощів, світ чудовий!
Ірина Созінова бачить в назві символічний
жереб (коротка соломинка) - предмет
заключної гри, але вже з реальною смертю.
Інтермедіальність твору (за В. Вольфом),
доводить тісний зв’язок з іншими художніми
медіа (як «media of expression» за С. Шером), з
якими він взаємодіє як такий, що «пропонує або
приймає
контакт,
чи
є
частиною
мультимедіального цілого, що традиційно
охоплює й зв’язки з одним зі споріднених
мистецтв – музикою [4, 133]. Багаторівневість
дозволяє взаємодію з будь-яким компонентом
текстів, з яким він вступає в інтертекстуальний
зв'язок. Це залежить від інтенції, художнього
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стилю і смаку митця. Численні алюзії,
автотекстуальні відношення і трансмедіальні
зв‘язки відповідно закріплюють цілісність
загальної
картини
твору
конкретного
композитора і його стилю. Вокальний цикл
«Коротка соломинка» Ф. Пуленка має яскраву
візуалізацію, що відповідає всім вимогам
мультиплікації, подібно до фільмів Діснея, що
супроводжуються
класичною
музикою
(Бетховен, Гершвин, Мусоргській, Сен-Санс,
Шуберт, Чайковський тощо) з її чудовими
дитячими образами та чарівністю музичних
перетворень.
Наукова
новизна
Інтермедіальність
вокального твору пов’язана з поняттями
«синтезу мистецтв», «екфразису», «синестезії»,
«сугестії» тощо. Вокальний цикл Ф. Пуленка
«Коротка
соломинка»,
є
повноцінним
семіотичним
простором,
універсальною
текстовою категорією інтертекстуальності, яка
наряду із специфічними характеристиками
своєї знакової системи передає «образну»
інформацію. Інтермедіальність ґрунтується на
взаємодії художніх кодів різних видів
мистецтв,
як
утворення
цілісного
поліхудожнього простору в системі культури.
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КОМУНІКАЦІЯ У МУЗИЦІ:
ВЗАЄМОДІЯ АВТОРСЬКОГО ТЕКСТУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
НА ПРИКЛАДІ КЛАВІРНОЇ МУЗИКИ БАРОКО
Мета роботи. Стаття розкриває особливості формування нотного запису як засобу передачі інформації від
композитора до виконавця у історичному контексті, зокрема, внаслідок розділення функцій авторів та
інтерпретаторів музики. Робота окреслює певні орієнтири для роботи з музичним текстом у мінливому
інформаційному полі сьогодення. Методологія дослідження полягає у застосуванні спостереження, індукції,
узагальнення, моделювання. Такий підхід дозволяє розглянути та підсумувати певні закономірності тлумачення
музичного тексту, які можуть слугувати корисною інформацією для науковців та музикантів-виконавців.
Наукова новизна роботи міститься у формуванні нового підходу до інтерпретації музичного тексту,
побудованого на узагальненні факторів, які впливали на умовність нотного запису протягом історії розвитку
цього засобу комунікації, та формулюванні певних законів такого «розкодування». Висновки. Робота
музикознавця або музиканта-практика з нотним текстом вимагає глибокого знання історичного контексту
створення музики, виконавських традицій відповідного періоду, наукових джерел, часто – трактатів та
методичних пояснень, створених самими композиторами. Ця інформація створює важливе комунікативне поле,
у якому інтерпретатор музичного тексту може знайти або сформувати найоптимальніший варіант з коректних з
точки зору художньої переконливості та стильової відповідності.
Ключові слов: Музичний текст, нотний текст, комунікація, інтерпретація, композиторський текст.
Zhukova Olena, Philosophy Doctor, assistant professor of Chamber music department of National Music
Academy of Ukraine named after P. I.Tchaikovskyy
Communication in the music: the interaction between the author’s text and interpretation in the Baroque
clavier music
The purpose of the article is to show the features of the formation of a musical notation as information
transmission media from the composer to the performer in a historical context. A special is given to the time when the
functions of the authors and the interpreters of their music have been divided. The article outlines some reference points
in today’s permanently changing informational field. The methodology of the research consists of the use of observation,
induction, generalization, modeling. This approach allows one to formulate certain rules of interpretation of the musical
text which can serve as a guide for both scholars and performing musicians. The scientific novelty of this study is in the
formulation of certain factors affecting the conventions within various historical types of music notation, and in the
consideration of certain rules of the decoding (i.e., interpretation) of such notational conventions. Conclusions. The work
with musical text requires a musicologist and/or a performing musician to have profound knowledge of the historical
context in which the music has been created, the performing traditions and conventions of the appropriate period, as well
as the scholarly sources, e.g., the written treatises and methodological writings by composers. This information creates
an important communicative field, in which the interpreter of a musical text can find or create the best options from the
point of view of artistic persuasiveness and stylistic compliance.
Key words: music text, score, communication, interpretation, composer’s text.
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Актуальність теми дослідження. У
творчій роботі музиканта-виконавця чимало
часу займає «розкодування» композиторського
тексту. Численні дослідження вже довели, що
музичний текст не є схемою для буквального
прочитання: це жива матерія, яка вимагає від
інтерпретатора глибоких знань і в той самий час
– сміливості та музичного смаку. Крім того,
значною мірою на прочитання тексту
музикантами-виконавцями
впливають
інтерпретаційні тенденції епохи: навряд чи є
необхідність окремо зупинятися, наприклад, на
відмінностях тлумачень творів Й. С. Баха у
романтичну добу та у другій половині XX
століття у середовищі виконавців-істористів –
це вже давно є музикознавчою константою. В
той самий час музиканти, особливо у період
професійного навчання, потребують певного
вектора, слідуючи якому, вони могли б
наблизитися до розуміння манери музичного
письма того чи іншого композитора. Адже без
цього тезаурусу виконавська креативність
може «хибити» відносно історичного контексту
певної епохи.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Музичний текст та його інтерпретація як
комунікативне явище охоплює так багато сфер
музикознавчого інтересу, що у межах даної
статті доречно торкнутися передусім сучасних
вітчизняних
наукових
праць.
Серед
дослідників, які на українських теренах
приділяли увагу питанням інтерпретації
старовинної музики, зокрема французької,
виділяються
роботи
Н. ГерасимовоїПерсидської, В. Жаркової, С. Шабалтіної та О.
Шадріної-Личак; корисним і містким попри
лаконічність є український переклад книги
Н. Харнонкурта «Музика як мова звуків».
Серед цінних джерел – як інтернет-ресурси, що
дозволяють почути виконавські принципи
знаних митців з перших вуст у формі інтерв’ю,
так і класичні зразки (як, наприклад, трактати
Ф. Куперена та його наступників, або
дослідження М.Друскіна), а також грунтовні
зарубіжні праці: К. Бут «Чи Бах насправді мав
це на увазі?», А. Долмеч «Інтерпретація музики
XVII-XVIII століть». Втім, попри свою високу
наукову цінність, ці роботи, по-перше,
розглядають чітко окреслені проблемні
питання,
а
по-друге,
не
торкаються
комунікативних проявів цих явищ.
Мета дослідження Стаття розкритті
особливостей формування нотного запису як
засобу передачі інформації від композитора до
виконавця у історичному контексті, зокрема,
внаслідок розділення функцій авторів та
інтерпретаторів музики. Робота окреслює певні
орієнтири для роботи з музичним текстом у
мінливому інформаційному полі сьогодення.

Робота може слугувати джерелом інформації
для музикантів-виконавців, музикознавців.
Виклад основного матеріалу. Однією з
суттєвих
рис
сучасного
академічного
музиканта
є
обмеженість
ресурсом
інтерпретаційного поля. Це особливо помітно у
порівнянні з музикантами – представниками
неакадемічних
відгалужень
музичного
мистецтва (джазменів, виконавців бароко та
фольклору тощо). Остаточний розподіл
функцій музиканта-універсала на композитора
та виконавця (а інколи ще і дослідниканауковця) ускладнив питання передачі
композиторського задуму від першоджерела до
інтерпретатора, а зі збільшенням часової та
просторової відстані точність запису, з одного
боку, та розуміння контексту і знання
виконавських традицій відповідного часу - з
іншого,
набули
граничної
важливості.
Порівнюючи найдавніші з тих, що збереглися,
аудіозаписи виконання композиторами власних
творів, ми можемо переконатися, що розмаїті
авторські ремарки часто означають зовсім не те
(або не зовсім те), що вважається їх
традиційним тлумаченням. У пошуках
відповідності
композиторським
задумам
музиканти звернулися до теоретичних джерел
та
аутентичного
інструментарію
(це
ознаменувало народження течії історикоінформованого
виконавства).
Хочемо
уточнити, що в даній статті ми розглядаємо
комунікацію
у
ракурсі
передачі
композиторського задуму до виконавськоінтерпретаторського образу твору з усіма його
видозмінами та погрішностями розуміння.
Одним із найважливіших та наочніших засобів
комунікації між автором музики та її
виконавцем є нотний запис.
Запис музики у Західній Європі
нараховує щонайменше тисячу років. Найперші
зразки,
датовані
Середньовіччям,
що
збереглися
у
монастирях,
найчастіше
відображали відносну висоту та тривалість
звуків
або
розташування
пальців
на
інструменті. Створення у 1027 році італійським
вченим, композитором і педагогом Гвідо
д’Ареццо прототипу сучасної лінійної нотації
сприяло ліквідації розриву між теорією і
практикою того часу, оскільки лінійна нотація
передавала задум автора твору набагато
точніше більш архаїчної невменної. Таким
чином, добігла кінця традиція усної передачі
інформації, за якої спотворення першоджерела
було неминучим; музична освіта отримала
науковий базис і значно спростилася.
Ентузіазм, з яким зустріли нотну реформу, і
швидкість розповсюдження знахідок Гвідо є
найкращим свідоцтвом того, наскільки сильно
музичний світ Західної Європи потребував

108

Мистецтвознавчі записки

Випуск 39

подібного засобу передачі інформації. У 1481
році до розповсюдження музики в Європі
долучився винахід італійця Оттавіано Скотто,
що вперше використав друкарський станок для
тиражування нот, а двадцять років потому –
Оттавіано Петруччі, який використав для друку
нот набірний шрифт, опублікувавши у
першому виданні світські багатоголосні твори
своїх видатних сучасників: Обрехта, Окегема,
Депре, Тінкториса та інших. Нотний друк став
одним з основних засобів музичної комунікації
між композиторами та виконавцями і
залишався таким аж до виникнення радіо і
аудіозапису. Поступово нотний запис залучався
до ужитку світської музики і ускладнювався;
цей перехід вимагав більш універсальної
нотації, яка могла використовуватися для
музики всіх типів. Втім, спроби зробити нотний
запис більш точним в той самий час
обмежували його гнучкість і пластичність.
Кожна нова вказівка у партитурі залишала
музикантові-виконавцю менше простору для
помилок, але водночас - для вибору
інтерпретації. Кожна додаткова деталь
скорочувала кількість варіантів прочитання
основних
символів.
У
цьому
легко
переконатися, порівнюючи прозорий уртекст
партитури будь-якої з, наприклад, сонат
Скарлатті - з детальними інструкціями, які
надаються виконавцю фортепіанної музики
періоду романтизму або редакцій ХІХ століття,
припустимо, у творах Шопена. Втім, «тільки-но
композитори усвідомили негативний результат
скорочення виконавської свободи внаслідок
стабільного зростання детальності в нотному
записі, вони відреагували на це. Саме тому так
важливо розпізнавати випадки, в яких
композитор свідомо залишає інформацію
неповною, даючи інтерпретатору значну частку
свободи», – стверджує британський дослідник і
музикант-виконавець Колін Бут [12, 4].
Існують зразки нотації, яка передбачає
свідомий брак деталей, а отже – дозволяє
виконавцям певною мірою вдаватися до
імпровізації та навіть вимагає цього. За часів
бароко «вільні» форми запису, які відображали
цей експериментальний принцип, були
представлені в основному у жанрах прелюдії та
фантазії. Одним з таких радикальних прикладів
є прелюдії без тактових рис (preludes non
mesure). Це особливий жанр французької
клавесинної музики XVII-XVIII століть,
представлений у творчості Л. Куперена,
Ж.- А. Д’Англебера та Ж.-Ф. Рамо. Ідея
створення музики у цій манері, на думку
багатьох дослідників, народилася і перейшла до
клавесинної музики з творчості французьких
лютністів XVII століття. Приклади таких творів
демонструють
нотний
запис
у
його

найлаконічнішій формі: тут не вказані нотні
тривалості, нема визначень темпу, ритму тощо.
При найближчому вивченні ця свобода є не
тільки перевагою для виконавця, але і
викликом, оскільки вимагає ґрунтовного
знання
виконавського
контексту
та
виконавських
традицій
відповідного
історичного періоду. Драматургію твору і його
ритмічну структуру тут диктує розуміння
закономірностей
гармонії
та
вміння
виокремлювати певні мелізматичні формули,
необхідне для коректної інтерпретації цієї
музики. Зокрема, знання музики того самого
автора в інших, більше структурно оформлених
творах, дозволяє за допомогою аналогій
виокремити певні формули та зробити певні
узагальнення. Цей підхід працює не тільки у
французькій музиці: так, знаючи зміст кантат
Й. С. Баха,
виконавцеві-інструменталісту
простіше дешифрувати художній задум
композитора у його інструментальних творах за
аналогією музичних зворотів і прийомів.
Детальна нотація з позначеннями тривалості
нот та тактовими рисами вважалася занадто
строгою та деталізованою для наполовину
імпровізаційної
прелюдії.
Композитори
розуміли, що розпізнавання такого тексту
знаходиться у тісній залежності від виконавця і
його внутрішнього знання інтерпретації
подібних творів. Отже, для того, щоб зробити
цю музику більш широкодоступною, деякі
автори (Рамо або Д’Англебер) коригували свої
прелюдії перед публікацією, використовуючи
більш усталену і більш диференційовану
систему нотного запису з уточненням нотних
тривалостей. Однак цей запис також залишався
досить далеким від буквального, оскільки різні
варіанти нотних тривалостей у такому вільному
викладі були лише підказкою, особливо при
першому читанні з аркуша.
В той самий час деякі композитори,
представники цієї ж самої традиції, обирали для
запису музичного матеріалу такого самого
імпровізаційного типу звичайну, традиційну
нотацію. Це чудовий приклад того, як одні й ті
самі музичні ідеї можна втілити у абсолютно
різному нотному тексті. Коли Ф. Куперен
створив свій трактат «Мистецтво гри на
клавесині», він включив туди серію прелюдій,
для яких використав мезуровану нотацію - з
тактовими
рисами,
тривалостями
та
позначеннями темпу. Суттєво, що композитор
вважав необхідним викласти певні правила в
інструкції, аби запобігти помилковому
прочитанню творів. Він скаржиться, що
недосконалість нотного запису заважає
іноземцям оцінити французьку музику, і тому
надає так багато уваги докладному опису
способу виконання прикрас, аплікатурним
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прийомам, тощо. Куперен також зазначає, що
«хоча ці прелюдії написані в ритмі, виконавець
не мусить докладно слідувати нотному запису.
Прелюдія - це композиція, в якій уява може
звільнитися від усього, що написано на
сторінці, однак таланти, які здатні свідомо
створити цей ефект - велика рідкість. Ті, хто
звертається до прелюдій, написаних в
мезурованій формі, тобто у стандартній нотації,
повинні грати їх вільно, без надання занадто
точної уваги метру, принаймні там, де я не
пишу написаної ремарки mesure. Одна з
причин, чому я написав ці прелюдії в
стандартній нотації – те, що в такому викладі
вони будуть простішими, як для викладача, так
і для учня» [4, 45-46]. Ні Д’Англебер, ні
Франсуа Куперен не були повністю задоволені
нотацією, обраною ними для своїх прелюдій. У
французькій музиці умовність грала велику
роль, але, говорячи про німецьку або англійську
музику, можна згадати численні прелюдії та
фантазії Баха та Генделя, записані цілком чи
повністю як серії акордів або загальні форми
руху. Деякі мають позначки «арпеджіо», але
часто виконавська практика того часу
передбачає це «по замовчуванню». Суттєва
свобода, ймовірно, надавалася виконавцю для
того, щоб додавати більше нот, ніж було
написано композитором, аби створити відчуття
імпровізації на основі інформації, наведеної в
тексті. Отже, сама фактура попри свій
«регулярний» вигляд за своїм гармонічним
малюнком спонукає виконавця на метричну
свободу, а «імпровізаційний» жанр додатково
санкціонує відповідний підхід. Прелюдія та
фантазія
протягом
декількох
століть
лишаються серед форм, близьких до
імпровізації, для яких записаний текст
водночас є допомогою та перешкодою. Для
більшості музикантів XVII століття, зокрема у
Франції, нормою було «прелюдіювати» зовсім
без нот. Ледь не найяскравішим прикладом
неповної нотації, неповного запису музичного
тексту є практика цифрованого баса, або бассо
контінуо. У XVIIІ столітті імпровізація
повноцінної клавірної партії на основі
виключно басової лінії була не тільки
економічним методом забезпечити партіями
ансамбль
в
часи,
коли
найбільш
розповсюдженим методом створення нот було
копіювання від руки. Ця техніка сформувала
базис освіти виконавця на клавішних
інструментах і представлена в значній частині
барокових
клавірних
та
ансамблевих
композицій.
Виконавці контінуо не є еквівалентом
сучасного соліста або акомпаніатора; вони
коливаються від однієї ролі до іншої. В процесі
виконання вони створюють музику спонтанно,

спираючись лише на мінімальну кількість
інформації, наданої композитором. При таких
особливостях практики дуже важливий кодекс
умовностей, які відрізняються за національним
та часовим принципом: раннє італійське
контінуо за правилами розшифровки зовсім не
схоже на італійське пізнє або на французьке.
Деякі з цих умовностей є базовими, деякі більш
тонкими та мінливими, або залежать від
особистості автора.
На нотний текст вплинув ще один
фактор. З давніх-давен умовності слугували
одній важливій причині: економії часу і сил. Це
стало актуальним, як тільки музика досягла
певної складності і стала вимагати партії для
одночасного виконання партитури кількома
музикантами.
В
цих
умовах
робота
переписувачів, хоча навряд чи свідомо,
принаймні частково сприяла умовному запису
тривалості певних нот, оскільки точність часто
вимагала додаткових ліній чорнильного пера.
Крім того, композитори доби бароко у своїх
записах враховували і резонанс інструменту
або залу. Отже, інтерпретуючи твори барокової
доби та, часто, і більш пізніх періодів, треба
враховувати цю пластичність стосовно
довжини записаних нот: за традицією ноти
часто граються коротше або довше, ніж
передбачає їх виписана тривалість. Це
стосувалося і співвідношення нот у парі:
виписана тривалість могла не виконуватися
буквально; запис тексту у різних партіях або
різних руках у буквальному прочитанні міг не
підлягати
синхронізації
або
навіть
демонструвати ритм, що конфліктує. Це могло
траплятися із-за того, що різні елементи нотації
еволюціонували у різному темпі. Тому барокові
музиканти змушені були синхронізувати
суперечливі ритми у партіях різних рук за
власним смаком, залежно від жанрового
контексту та ряду інших показників.
Деякі традиції можуть здаватися нам
дивними
для
сьогоднішньої
практики:
наприклад, певні ритмічні формули не були
буквальним відображенням звучання нот.
Найкращим прикладом цього є тріольна
формула, або, інакше, необхідність виконання
трьох нот у просторі, призначеному для двох. В
цьому випадку могли використовуватися як
тріолі, так і група з двох шістнадцятих і вісімки.
Умовність, теж пов’язана з тріольним ритмом,
постає у зв’язку з необхідністю синхронізувати
тріольний і нетріольний ритм, а отже – йдеться
про необхідність узгоджувати тріолі і дуолі, що
часто народжує перетворення двох однакових
нот на дві ноти, різні за тривалістю – тобто
широко розповсюджені у виконавській
практиці того часу notes inegales (нерівні ноти).
Цей принцип відомий меломанам завдяки
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джазу («свінг»). Крім того, є чимало прикладів
співпадіння по вертикалі тріольного та
пунктирного ритму; питання, який ритм
домінуватиме, кожен раз вимагає від музиканта
розуміння жанрового контексту чи вибору між
двома однаково переконливими варіантами.
Економія зусиль приводила також до
композиторської тенденції надавати на початку
п'єси або розділу вказівку, що повинна була
діяти протягом всього твору (розділу), але
надалі не турбувалися виписувати її. Це могло
стосуватися ритмічних вказівок або прикрас,
які було трудомістко записати в деталях. Їх
часто записували лише на початку твору, але
сам спосіб застосовувався і далі. Було б
некоректно виділяти період бароко як єдиний
період, де тривалість нот тлумачилася
пластично: ця форма скорочення була
зрозумілою слабкістю для композиторів всіх
часів.
Вже в часи бароко, за винятком
специфічних знаків для мелізмів, музика була
записана нотацією, подібною до сучасної,
оскільки більшість символів лишилися такими
ж самими. Однак так само, як значення
багатьох слів та фраз, особливо у розмовній
мові, протягом цих століть змінилося, те ж саме
відбулося у музичній практиці: різний
культурний контекст змінював пряме або
приховане значення певних музичних знаків.
Вже згадувалося, що ранні партитури дуже
рідко друкувалися; зрідка вони були набрані
фахівцями, але більшість з них була
рукописними копіями - а отже, кожен копіїст
де-не-де докладав до оригіналу риси власного
стилю. Це треба враховувати, коли старовинні
твори викладені у сучасній редакції: якщо
порівняти новітнє видання з рукописним
оригіналом, ми можемо побачити, наскільки
другий буває красномовніший за перший
відносно фразування, наскільки можуть
відрізнятися в ному артикуляційні знаки та
прикраси. Сучасний музикант очікує від
нотного аркуша точної інформації стосовно
композиторських задумів, тому студентів вчать
інтерпретувати буквально і максимально точно
те, що вони бачать перед очима. Однак, на
думку К. Бута, «якщо врахувати умовність
композиторського запису тих часів, вірність
партитурі не дорівнює вірності композитору»
[9, 9]. Чим більше віддалена у часі є музика, з
якою ми працюємо, тим більше «грати ноти» є
невірним
вибором.
Тобто
буквальне
прочитання музики та розпізнавання музичного
тексту є часто неадекватним або помилковим,
але в той самий час надихає виконавця до
пошуку власних ідей. Відмінності між різними
виконаннями також демонструють, наскільки
недовершеним
інструментом
фіксації

музичного тексту є музичний запис навіть
попри тисячоліття розвитку нотації, оскільки
часом народжує дуже різні виконавські версії.
Ця система парадоксальним чином
перегукується
з
сучасною
концепцією
мінімалізму у музиці. За висловом О.
Любімова, напрямки, у яких є можливість
звернення до мас, — це напрямки на межі
композиторської музики та імпровізаційної: це
складні форми джазу, інтелектуальний
мінімалізм, так звана музика станів, або
репетитивна музика. Така музика може бути
пов’язана з особливими формами залучення
публіки: можна використовувати специфічні
локації, аудіовизуальні ефекти, грати зі
створенням особливої атмосфери, певної
акустичної аури. «Це все можливо тільки з
музикою ХХ століття; щодо класики, її
“демократизація”,
тобто
безкінечне
тиражування і виконання в багатотисячних
залах, підміняє її сутність, перетворює у
фальшак, оскільки ці процеси видаляють будьяку класичну і навіть барокову музику від її
витоків і сенсу, від розуміння тих зв’язків, які
поєднують її з суспільством, з історичним
контекстом і з мовою. … Зараз ми змушені
окремо розшифровувати ці смисли, і з того, що
ми самі собі пояснили на підставі ретельного
вивчення, ми намагаємося побудувати свої
інтерпретації» [11]. «Історичність не є
первинною у нашому підході, - каже знаний
представник
історико-інформованого
виконавства Дж. Гардінер, - він емпіричний,
але при цьому оснований на історичних
дослідженнях. Те, що ми робимо – це не спроба
музичної археології, а використання свідоцтв та
фактологічних джерел минулого для того, щоб
вони дали нам напрямок на шляху нашої
власної інтерпретації» [12]. Йому вторить
виконавець на піанофорте М. Білсон: «Сенс
використання історичних інструментів полягає
не у знятті елементу вибору, а в тому, щоб з їх
допомогою дослідити послання, яке міститься у
музиці. Самі інструменти у певному сенсі
диктують звучання і ритміку» [12]. Керуючись
теорією про умовність будь-якого нотного
запису, у своєму проекті «Вивчаючи
партитуру» Білсон допускає певну свободу у
прочитанні ритмічних формул, тривалостей,
динамічних позначень.
Художня «істина» у мистецтві не є
сталою величиною, отже, вміння формувати
мистецьку позицію є цінною навичкою, яка
вимагає від музиканта кропіткої дослідницької
роботи. Отже, наукова новизна роботи полягає
у формуванні нового підходу до інтерпретації
музичного
тексту,
побудованого
на
узагальненні факторів, які впливали на
умовність нотного запису протягом історії
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розвитку цього засобу комунікації, в окресленні
способів пошуку необхідної інформації з різних
інформаційних джерел. Важливою допомогою
є практичний досвід, представлений у цій
роботі та доповнений науковими джерелами.
Висновки. Парадоксально, але ґрунтовне
дослідження теми не усталює залізобетонні
рамки правил, а, зовсім навпаки – дає річище
для власного мистецького пошуку та свободу,
озброєну
глибоким
розумінням
живих
закономірностей існування музичного тексту.
Інформація, що викладена у нотному записі з
усіма його умовностями, у авторських
ремарках, у поясненнях, тощо, створює
важливе комунікативне поле для віднайдення
шляхів художньо переконливої та коректної
інтерпретації.
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УНІВЕРСАЛЬНА МАЙСТЕРНІСТЬ САКСОФОНІСТА
ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОЇ ПРАКТИКИ
Мета роботи: виділити практикою апробовані способи комбінаторного представлення компонентів
музичного вираження, в якому, на основі загальних уявлень про музично-риторичний базис inventio («винахід»)
подані способи прилучення до мовленнєвої свободи комбінаторного використання музичного матеріалу.
Методологічна база дослідження – у руслі інтонаційного підходу, тобто через уявлення про єдність
процесуальних показників музики і мовлення, як то заповідано у працях Б.Асафьєва і його нащадків в Україні,
розгорнуті вказані міждисциплінарні узагальнення, за прикладом текстів книг О.Лосєва, Р.Інгардена,
Є.Назайкінського, О.Маркової та ін. Наукова новизна роботи ґрунтується на оригінальній і практично-творчо
апробованій ідеї залучення в механізм риторичного inventio («винахід») практики комбінаторного зіставлення
фрагментів і цілісних музичних тем-образів, послідовність яких складає мовленнєвий континуум музики.
Висновки. Зроблений аналіз теоретичних напрацювань з теорії імпровізації і теоретичних положень риторики
дозволив сформулювати конкретику музичних операцій inventio як спосіб смислового поєднання узагальнених
значущостей тем-символів із авторськими і позаавторськими тематичними здобутками у вибудові «усного
творення музики». Останнє відповідає умовам сучасного виконавства з його «неоготичним» відстороненням від
пріоритету композиторської діяльності.
Ключові слова: універсальна майстерність музиканта-виконавця, неоготика музичної сучасності,
імпровізація, музична інтерпретація, музичне виконання.
Krupej Mihail, Candidate of the Arts Science, assistant professor of the Pulpit Wind and Percussion Instruments
of Odessa National Academy named after A.V.Nezhdanova
Universal skill of saxophonist as phenomenon modern of musical-creative practice
The purpose of the article is to select practice-approved ways to the combinatorial presentation of the componentі
of the musical expression, in which, on the base of the general beliefs about music-rhetorical base inventio tax ways of
the joining to speech liberty of the combinatorial use the music material. The methodology consists of riverbed intonation
approach that is to say by means of beliefs about the unity of process factors in music and speech, as this bequeathing in
works of B.Asafiev and his followers in Ukraine, unrolled specified interdisciplinary generalization, on example text
books A.Losev, R.Ingarden, E.Nazaykinkij, E.Markova and others. The scientific novelty of the work is based on original
and the practically-creative approved the idea of joining in mechanism rhetorical inventio, practical persons,
combinatorial collation fragment and holistic music that-image, which the sequence forms the speech continuum of the
music. Conclusions. The made analysis of the theoretical life lengths from the theory of the improvisation and theoretical
positions of the rhetoric has allowed formulating the concrete operations cortical music operations of inventio as a way
of the semantic join generalising value that-symbol with author's and out author’s thematic acquisition in straightening of
acquisition "spoken creation of the music". The last one meets the terms modern performance art with his "neo-gothic
style" discharge from priority to composer activity.
Key words: universal skill of the musician-performer, neo-gothic style in the music contemporaneity,
improvisation, music interpretation, music performance.

Актуальність
теми
дослідження
зумовлена обставинами поставангардного – і
пост-поставангардного - буття, в якому

відверто стали виявлені ознаки «неоготичного»
мислення (див. працю І.Навоєвої [10]), в якому
очевидно
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«згорнутими»
постають
ознаки
композиторської
авторської
активності.
Одночасно виконавська експансія із спиранням
на типологізм «симулякрового» [13] подання
дійсності заохочує позакомпозиційні принципи
музичних виступів – як то маємо в практиці
знаменитого «Терем-квартету» і йому подібних
колективів. І коли вже йдеться про гру
саксофоністів, які умовами життєвих стосунків
поставлені перед необхідністю грати не тільки
академічний, але і популярний, джазовий
репертуар, поєднуючи часто у своїх виступах ці
стильово автономні здобутки, - виникає
органічна потреба вийти на узагальнюючі
показники таких принципово різних типів
мислення, але спільних виразно-мовленнєвими
можливостями подання відповідних музичних
якостей.
Вказана практика гри «не за нотами», але
на рівні віртуозного виконавського володіння
технікою імпровізації – в різних стилях, не
тільки у джазовому – складає для багатьох
виконавців високий взірець актуального
втілення професіоналізму. Відповідно, виникає
потреба активізації і у власній виконавській
роботі, і в заняттях із учнями відповідних
навиків, про що маємо свідоцтво у множинних
виданнях з техніки такого роду [4; 11, ін.], в
основному, спрямованих на можливості
джазового
стильового
схоплення
імпровізаційних зусиль.
Цього роду «прив’язаність” до одного
стильового каналу вираження засвідчує
відсутність узагальнюючої концепції «усної
гри»: потреба в ній наявна - професійна робота
музиканта не може обходити академічні засади
виконавства, хоча суттєвою складовою
виступає музика джазового типу і популярної
сфери загалом. Відповідно,стоїть проблема
поєднання вмінь академічного професіоналізму
із навиками імпровізації, які склалися
переважно у джазовій сфері, на основі більш
широкої теорії «музичного мовлення», яка
дозволила б поєднати засади майстерності
різностильового і різнопсихологічного (гра за
нотами – гра-мовлення) порядку.
Мета роботи: виділити практикою
апробовані
способи
комбінаторного
представлення музичного вираження, в якому,
на основі загальних уявлень про музичнориторичне тло inventio («винахід») подані
способи прилучення до мовленнєвої свободи
комбінаторного
використання
музичного
матеріалу. Наукова новизна роботи ґрунтується
на
оригінальній
і
практично-творчо
апробованій ідеї залучення в механізм
риторичного inventio («винахід») практики

комбінаторного зіставлення фрагментів і
цілісних музичних тем-образів, послідовність
яких складає мовленнєвий контінуум музики.
Виклад
основного
матеріалу.
Народження феномену музиканта-універсала
та формування традицій спеціаліста широкого
профілю виконавської майстерності склалося
від ХІІ-ХІІІ ст., сформувавшись у XVII - XVIII
ст. у концепцію musica poetica (тобто «музична
майстерність»), що усвідомлювалася як вміння
на основі риторичної підготовки вибудувати
складну метафору творчого самовираження.
Тим самим від начал професійної заявки
ерудиція і наявність багатого запасу «образівмузик» мали забезпечити «подовженість»
музичного виступу, вміння «винаходити»
засоби вибудовування звучань у паралель до
мовленнєвого континууму ритора.
Саме поняття «музикант» в епоху Бароко
поєднувало в собі вміння композитора,
віртуозного виконавця на кількох музичних
інструментах, імпровізатора і педагога, а також
найширший кругозір в області різних мистецтв,
- див.організацію занять в італійських
консерваторіях, які концентрували показники
підготовки, які випускникам давала право
отримати певний дворянський титул, якщо
вихованець
не
був
дворянином
за
народженням) [3].
Таким життєвим прикладом були вміння
Й. С. Баха, який вдосконалювався в латині,
читав в оригіналах твори відомих філософів,
вивчав риторику, математику, грецьку мову.
Був клавіристом широкого профілю: грав на
органі, клавесині і клавікорді, любив грати
також на скрипці, альті, диригував хором і
добре співав. Музикант за тими канонами
повинен був досконало володіти практичною
стороною музикування. У цей період
виконавська діяльність не розглядалася лише
як посередницька між автором і слухачем, а
була
відзначена
характерними
рисами
самодостатності – як то у вигляді тенденції
стверджується у ХХІ ст.: як свідчать біографії
названого Й.С.Баха, вельми вшановуваного
Бахом А.Вівальді, Г.Телемана і багатьох інших
майстрів, принципового розподілу між
композиторською,
виконавською
і
педагогічною
діяльністю
не
існувало.
Виконавська
практика
музиканта
була
невіддільна
від
процесів
творення
продуктивного
(саме
творення)
і
репродуктивного (відтворення) характеру і
зберігала між ними органічну єдність.
Цей
творчо-виконавський
синтез
сформувався і здійснювався у форматі
імпровізаційного музикування, під час якого
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музикант виявляв свою творчу ініціативу. Такі
вміння
служили
мірилом
визначення
художньо-творчих якостей індивідуальності
музиканта-виконавця
і
було
основою
професійного виконавського мистецтва, що в
свою чергу вимагало універсальних знань,
високої
майстерності,
постійного
вдосконалення
здібностей
структурного
мислення і володіння цілою системою
технічних прийомів, які лежали в основі
виразових засобів тієї епохи, тобто справжньої
школи. При інтерпретації творів цього періоду,
потрібно не тільки досягнути характерної
музичної образності згідно стилю, але й бути
обізнаним з виконавськими традиціями того
часу.
У форматі імпровізаційного музикування
переважали неповні форми запису музичних
творів, в яких відсутні були не тільки
артикуляційні, динамічні, агогічні вказівкиремарки автора твору, але і недосконалість
самого запису тексту твору у вигляді заготовки
(уртексту), який до концертного виконання
доводили імпровізаційні прикраси та інші
доповнення виконавця, що відображали
інтерпретаційний
підхід
виконавця
до
виконуваної композиції та його творчий стан
під час кожного виконавського процесу, що мав
певні риси імпровізації.
Фахівці-музиканти
того
часу
практикували два види виконання-імпровізації
– "тематично-зв’язну" та "вільну". Тематичнозв’язний різновид імпровізації передбачав
насичення мелодійної лінії в процесі виконання
твору різною орнаментикою: форшлагами,
різновидами мордентів, групето, трелями та
іншими прикрасами, що допомагали плавному
горизонтальному голосоведінню, придавали
особливих рис стильовій експресії, образної
виразності та наспівності, характерної для тієї
епохи. Вільна імпровізація у виконавському
процесі допускала фактурні зміни мелодії,
вставні пасажі, каденції, а також в деяких
випадках, зміни в акомпанементі і навіть
гармонії виконуваного твору [див. 1, 295-299].
У результаті практичних вимог того часу,
для досягнення такого високого рівня
кваліфікації музиканта, виникла необхідність
пройти повний курс композиції, що дуже
подовжувало
терміни
навчання,
які
скоротилися, коли авторські вказівки почали
фіксуватися в нотах, і це призвело до створення
спеціального педагогічного репертуару. Така
фахова універсальність була соціально
обумовленими вимогами часу і передбачала
кропітке навчання цьому мистецтву. Методика
навчання теж носила комплексний характер, бо

формування навичок гри на інструментах
проходило в комплексі з вивченням мистецтва
композиції та імпровізації, що і в наш час є
пріоритетом передових шкіл виховання і
навчання музикантів.
У сучасній виконавській практиці,
традиції такого універсалізму у значній мірі
втрачені, або мають досить епізодичний
характер.
Чітке
розділення
музичних
спеціальностей,
що
відображається
на
методиках викладання кожного фаху – з одного
боку, а з другого – відокремлене формування
виконавської майстерності фахівця та основ
інтерпретації музики академічного і естрадноджазового напрямків не сприяє розвитку
універсалізму сучасного музиканта-виконавця.
Важливу
роль
у
становленні
універсалізму музиканта-фахівця, виконавця і
педагога в одній особі, відіграє формування
навичок, як теоретичного (при перекладенні
творів),
так
і
практичного
досвіду
транспонування,
викликаного
різним
інтервальним співвідношенням природного
транспорту різновидів сімейства саксофонів та
відповідним теситурним (згідно діапазону)
викладенням матеріалу для найкращого
звуковиразу на тому чи іншому різновиді
інструмента. При перекладенні творів для
різновидів сімейства саксофонів, необхідно
чітко уявляти реальне звучання, щоб при
фактурно-теситурному перенесенні матеріалу,
згідно
діапазону
інструмента
чи
транспонуванні партії фортепіано, уникати
небажаних перехрещень голосів і т.п.
Транспонування з аркуша складне, тут
важливо навчитися подумки переходити в нову
тональність і усвідомлено слідувати за ходом
інтервалів, не втрачаючи художнього змісту
виконання. Транспонування з аркуша, це один
з ефективних методів інтенсифікації в розвитку
професійного навчання грі на інструменті в
цілому. Передумовами успішного читання з
аркуша можна назвати такі основні фактори:
прискорене сприйняття нотної графіки та
автоматизована трансформація отриманої
інформації
в
звукову
енергію
(звуковидобування, звукоутворення); досвід
(виконання ритмічних вправ) у побудові
ритмічних формул горизонталі; швидке
читання мелодійної лінії та її графічного
контуру в різних теситурах; хороший рівень
освоєння аплікатурних навичок, різних
позиційних формул роботи пальців правої та
лівої рук, аплікатури гам, акордів, арпеджіо;
підбір репертуару для читання з аркуша
сольного,
ансамблевого,
оркестрового;
регулярність самостійних занять.
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Є. Шендерович зауважив, що «при
транспонуванні знайомого твору на першому
місці знаходиться слух, на другому – зір. При
транспонуванні малознайомого твору – на
першому місці зір, на другому слух. У першому
випадку допомагає пам’ять. ... У другому
випадку допомагають музичні уявлення, вміння
домислити розпочату фразу ...» [14, 67]. В
рамках занять в класі корисно не тільки
транспонувати по нотах, а й давати невеликі
вправи: фразу та інші мелодійні побудови
перенести на півтону вверх або вниз на слух. Це
сприяє розвитку слуху, вільного орієнтування в
різних тональностях, подолання страху перед
процесом транспонування.
Але за всіма цими вміннями стоїть
уявлення про саме імпровізаційно-мовленнєві
побудови, в основі яких лежить не тільки
інтерпретація-корекція
нотно
неповно
записаного тексту, але і імпровізація як така –
«винайдення» текстової подовженості згідно
заданої тематичної конструкції чи залишаючи
тематичні виходи на ініціативу імпровізуючого
артиста.
Перша умова – inventio-винахід вибудови
звучащого тексту, який здатний «втягнути»
впродовж своєї контінуальності ті чи інші теми,
залучені
на
замовлення
слухачів
чи
пропоновані гравцем. Тут вступають в дію
елементарні, тобто базові-аксіоматичні закони
риторики, механізм яких залучений із
вербального мовлення: нанизування мотивівпослідовностей (аналог мовленнєвому ряду
слів-термінів), які походять з риторичної теми.
Остання у вербальній сфері представлена
поняттями-образами
надузагальненого
значення і високої етичної спрямованості («Про
Добро», «Про Красу», «Про Справедливість»,
«Про Віру» і т.п.) [8, 8], тоді як в музичній сфері
з ними співвідносні образи-символи рівня
Круг-коло як символ Бога, Хрест, anabasiscatabasis як втілення Піднесення душі до Неба –
і Спокута-каяття, ін. [5, 25-27], значення
інтервальних сполучень чи архетипових
ритмічних формул.
У музичному виявленні ці перші
заявлювані в імпровізації образи-смисли – у
вигляді «гри інтервалом» (так це формулював
Ю.Кузнецов, що читав певний час курс
іпровізації в Одеській музичній академії), чи
пассажного вигляду звучання (які, в залежності
від того, що йде знизу уверх чи зверху униз,
втілюють Піднесення душі чи Спокуту)
прийнято в музикознавстві, орієнтованому на
композиторські авторські здобутки в їх
індивідуалізованому виявленні, прийнято
заявляти «загальним місцем» вираження. Це –

наслідок того, що музика, яка від своїх початків
зв'язана була із сакральним коренем, з часів
Віденських класиків, «відірвалася» від
церковності на користь художньо-авторської
самодостатності.
Відповідно, величні здобутки вираження
в руслі християнської риторики, узагальнені в
їх етично-естетичному значенні зв’язку з
Красою Духовною, відсторонювалися, і це
правильно,
від
авторської
ініціативи
«вираження душі» (тобто, за Богослов’ям,
посередника між Духом і тілом). Втіленням
Духу виступають величні узагальнення
інтервальної значущості, мотиви-символи,
ритмічні формули-архетипи, від них похідними
є які б то не було мотиви-послідовності. І
спирання на цю послідовність вилучення
мотивів-образів,
закінчених
фрагментів
готових текстів чи то інше дозволяє
подовжувати звучання у часових обсягах,
заявлюваних замовниками імпровізації чи
волею самого імпровізатора.
Як бачимо, техніка inventio дозволяє
перехід зі стилю в стиль (як це практично
роблять
учасники
«Терем-квартету»,
наприклад), - і над цими прийомами «стильової
модуляції», із академічного стилю у джазовий і
навпаки, настирливо працював Ю.Некрасов,
піаніст Одеської музичної академії, що на
своєму захисті дисертації у 2006 році
демонстрував відповідні вміння і сподівався на
оприлюднення своїх напрацювань у курсах
імпровізації. Розробки вмінь поєднувати
різностильові і різнозначеннєві елементи
базуються на музичній ерудиції – тримання в
пам’яті значного обсягу «готової» музики, яка,
через техніку риторичної диспозиції (див.про
це у багатьох виданнях, наприклад, у книзі
О.Захарової [7], у праці Я.Друскіна [6], ін..)
формується в унікальні виходи імпровізації як
цілого.
У даному разі зосереджується увага на
вихідних початках імпровізації, на inventiо, що
є заставою наступних операцій, у тому числі ви
будови цілого диспозиційного викладу
імпровізації. Названі зразки риторичних тем
широко засвоюються музикантами – у вигляді
«технічних прийомів», високий сакральний
зміст яких втрачений. І ця втрата зв’язків із
сакральними типовими, а не авторськимиіндивідуалізованими значеннями у свідомості
фахівців і, звичайно, їх вихованців, нищила
основи «складної метафори» musica poetica,
оскільки старі майстри, що не поривали
органічного єднання з церковною риторикою,
усвідомлювали значущість «загальних місць»
як особливо змістовно насичених, по
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відношенню до яких авторські «добавки» з
відповідною
індивідуалізацією
викладу
складали
«добудови»
до
непорушного
фундаменту музичного виразу.
На сьогоднішній день значущість
А.Вівальді, композитора-ритора найвищого
ґатунку, не визиває ніяких знижуючих
обговорень. Але «примітивна гармонія» цього
автора викликала негативне до нього ставлення
у ХІХ ст.. Хоча початок його знаменитого
органного Концерту d-moll, в якому подається
на протязі більш ніж 60-ти тактів репетиції на
тонічному звуку, а потім на тонічному
тризвуку, у ХХ-ХХІ ст., на фоні уявлень про
репетитивну техніку екстатики у мінімалістів,
визиває глибокий захват. Риторичною темою
цього Концерту виступає хід anabasis,
виконуваний в обсязі підйому від глибоких
басів до найвищого регістру – на матеріалі
тонічних
репетитивностей.
І
з
цієї
«узагальненої»
теми,
як
ОдкровенняВідкриття, постає дивна мелодія Сициліани,
Спокутної пісні-арії, а згодом і тема Фуги.
Наведений приклад композиції Вівальді
демонструє
риторичну
розробку
від
«загальної» виразності anabasis до високого
відкриття
«складної
метафори»
теми
Сициліани та ін.тематичних авторських
утворень. Дана композиція наочно демонструє
комбінаторний
принцип
користування
узагальненими виходами риторичної теми, до
якої згодом, за логікою риторичної диспозиції,
приєднуються
самостійні
теми-образи
позавторського і авторського винаходу.
Значним
досягненням
вітчизняної
музичної педагогіки і виконавської практики є
виконання музичних творів на сцені без нот, це
і є набуті навички вільного музикування без
нот, в тому числі і гри на слух. Висновки
найвідоміших педагогів та психологів,
відносно наступності знань зводяться до того,
що «мислення ґрунтується на засвоєних
знаннях». У виконавському процесі музиканта
воно
випереджає
у
підсвідомості
(передбачення, передчуття) дії, співпадає лише
контроль, що знаходиться в тісній залежності
від сценічної витримки та впевненості (волі,
реактивності, фізичної форми і т.п.).
Стихійність у виконавському процесі породжує
тільки механічність ігрових навичок при
музикуванні.
Накопичення репертуару в різних
напрямках музичного мистецтва, а також
універсальна
різносторонність
набутого
ресурсу знань, вмінь і навичок – це база, ґрунт
успішності
в
практичній
діяльності
саксофоніста. Вирішують цю проблему

успішно музиканти, що паралельно із
навчанням працюють за сумісництвом у
виконавській та педагогічній сфері, де і
набувають необхідний досвід роботи, реагуючи
практично на вимоги часу. В сучасних умовах
підготовки фахівців необхідно впровадити в
освітній навчальний процес досягнутий досвід
продуктивної музичної творчості, а також
посилити слухову підготовку на заняттях з
гармонії та сольфеджіо, оскільки ці фактори
ефективно вливають на розвиток мислення,
формують навички гри напам’ять, на слух та
вдосконалюють зміст імпровізаційної гривиконання.
Починають набувати вміння і навички
гри на слух на моно-інструментах поетапно, від
простих форм музикування (виконання мелодії)
до більш складних – обігрування мелодії,
варіаційного викладення її та імпровізації на
задану тему. На першому етапі починають
спроби гри на слух з відтворення добре відомих
виконавцю народних і популярних пісень та
інших нескладних мелодій, уявляючи відому
музику напам’ять, мобілізуючи внутрішнє
слухове уявлення та практичне виконання його
за
допомогою
озвучення
фаховою
майстерністю гри на інструменті.
На другому етапі (обігрування мелодії) –
необхідно вміти визначити та усвідомлювати
на слух місце гармонійних змін в розвитку
мелодії та акомпанементу в часі. Пам’ять та
інші психічні механізми (увага, реакція, воля)
та мислення, вимушені працювати в режимі
випередження, передчуття і передбачення, щоб
передчасно підказувати виконавцю мелодію
разом з її ладогармонійним і метроритмічним
оформленням, вказувати зміну гармонії вчасно,
що вимагає від виконавця високої уваги та
самоорганізації в процесі гри.
Третій етап (творчий) – носить не
стихійний та спонтанний характер, а
вибудовується
на
основі
розвинутого
природного
слуху
та
попереднього
усвідомлення практичних дій, підсумовуючи
досвід попередніх етапів роботи. Музикант
виходить на повноцінне виконання за
слуховими
уявленнями,
надаючи
виконавському процесу творчий характер, при
цьому мислення збуджує уяву, музичну
фантазію, корені якої – в усвідомленні
сакральних витоків музичного смислу, поза
якого втрачається значущість зроблених
виконавських ефектів-накопичень.
Висновки. Зроблений аналіз теоретичних
напрацювань з теорії імпровізації і теоретичних
положень риторики дозволив сформулювати
конкретику музичних операцій inventio як
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спосіб смислового поєднання узагальнених
значущостей тем-символів із авторськими і
позаавторськими тематичними здобутками
здобутками у вибудові «усного творення
музики». Останнє відповідає умовам сучасного
виконавства
з
його
«неоготичним»
відстороненням
від
пріоритету
композиторської діяльності.
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КОНКУРСИ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОВЕДЕННЯ (ДОСВІД 2020 - ПОЧАТОК 2021 РР.)
Мета дослідження полягає у виявленні специфіки дистанційного проведення мистецьких заходів, зокрема
конкурсів виконавської майстерності. Методологія дослідження включає використання методів компаративного
аналізу та синтезу, основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, соціокультурний підходи.
Використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція,
порівняння та формалізація. Наукова новизна лежить в спробі визначити основні типи дистанційних форма
мистецьких заходів, виокремленні основних вимог до проведення дистанційних конкурсів та визначенні вектору
їх професіоналізації, а також можливостей використання дистанційних технологій у подальшій мистецькій
практиці саме у конкурсах виконавської майстерності. Висновки. Висвітлено основні форми мистецьких
проєктів на окремих прикладах Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Виявлено,
що елементи використання інформаційних (дистанційних технологій) використовувалися як спосіб вибірковості
й раніше у ряді міжнародних конкурсів. Визначено, що на теперішній час сформувалися чітки правила до запису,
які сприяють професіоналізації та створюють умови для розвитку камерності у виконавському мистецтві.
Підкреслено, що нові умови функціонування виконавського мистецтво дозволяють стверджувати дистанційний
простір концертно-конкурсної діяльності та є не тільки місцем створення нових художніх цінностей, але і є
носієм оригінальних ідей та концепцій.
Ключові слова: мистецькі заходи; конкурсно-фестивальний рух; дистанційні форми мистецьких проєктів;
інструментальне виконавство.
Kuryshev Eugen, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Instrumental and Performing Arts,
Institute of Arts named after Borys Hrinchenko University of Kyiv
Competitions of performing skills in the conditions of distance carrying out (experience 2020 - the beginning
of 2021)
The purpose of the article is to identify the specifics of remote art events, including competitions of performing
skills. The research methodology includes the use of methods of comparative analysis and synthesis, the basis of the
study is the dialectical principle of cognition, systemic, socio-cultural approaches. General scientific and interdisciplinary
research methods are used: analysis and synthesis, induction and deduction, comparison and formalization. The scientific
novelty lies in an attempt to identify the main types of remote forms of art activities, identification of the main
requirements for distance competitions, and determining their professionalism vector and the possibilities of using
distance learning technology in further artistic practice is in the contest performance skills. Conclusions. The main forms
of art projects are highlighted in some examples of the Institute of Arts of Borys Hrinchenko Kyiv University. It was
found that the elements of the use of information (remote technologies) have been used as a method of selectivity in some
international competitions. It is determined that at present clear rules for recording have been formed, which promote
professionalization and create conditions for the development of chamber music in the performing arts. It is emphasized
that the new conditions of functioning of performing arts allow asserting the remote space of concert-competitive activity
and is a place of creation of new artistic values and a carrier of original ideas and concepts.
Key words: artistic events; competition-festival movement; distance forms of art projects; instrumental
performance.
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Актуальність теми дослідження. Останні
десятиріччя у мистецькій освіті спостерігається
підвищення розвитку фестивально-конкурсної
та концертної діяльності. Це обґрунтовано
підвищенням
потреби
розвитку
загальномистецького стану суспільства, як
соціального
інституту,
що
зумовлено
чинниками та умовами функціонування
суспільства, серед яких одним з найважливіших
є взаємозв’язок з культурою. Саме культура
фокусує систему ціннісних уявлень, становить
основу особистісних орієнтирів суб’єкта,
регулює його діяльність, переводить людину в
спосіб осмислення буття. Спираючись на
основне завдання мистецької ідеології, а саме
художньо-естетичний
розвиток
творчих
здібностей, спрямованість на практичну
мистецьку діяльність лишається пріоритетною
для
усіх
учасників
соціо-історичного
континууму [8, 12]. Слід зазначити, що у ЗВО,
а
також
фахової
передвищої
освіти
мистецького спрямування потреба в концертній
практиці також лишається актуальною.
Починаючи з березня 2020 року у діяльності
мистецьких закладів усіх рівнів та видів
спостерігається
пошук
концертних,
фестивально-конкурсних практик, які здатні
забезпечити потребу людства у художньоестетичному розвитку.
Це
обумовлено
виникненням та поширенням світом вірусу
COVID-19, що призвело до протиепідемічних
заходів, а саме призупиненню діяльності
більшості конкурсів, фестивалів, а також
заборони проведення інших масових заходів.
Вивчення концертного простору останніх двох
років, зокрема особливостей та специфіки
конкурсно-фестивального руху в умовах
дистанційного проведення, пропагує дане
дослідження та формулює його мету.
Завданням дослідження є вивчення сучасних
підходів до реалізації освітнього (навчального)
процесу відповідно до набуття публічновиконавських компетентностей в контексті
сучасного
концертно-конкурсного,
фестивального руху.
Аналіз досліджень та публікацій. Тема
дослідження, що пов’язана з конкурсним,
фестивальним, а також концертним рухом є
вельми актуальною серед мистецтвознавців.
Так, до вивчення феномену конкурсу
звертається ряд дослідників, у тому числі
практиків,
як
М. Пухлянко,
С. Зуєв,
К. Давдовський, які розглядують такий рух з
позицій
історичного
розвитку
поняття
публічності дії та виводять передумови для
соціально-комунікаційного простору, що є
динамікою наукової тези О. Берегової, щодо
мистецтва як комунікаційної соціокультурної
системи. В цілому такий підхід дійсно широко
представлений й в працях таких дослідників як
О. Маркова, Т. Мартинюк (музична культура в

контексті соціокультурних дискурсів); А.
Васюра, П. Гончаренко (музика в аспекті
духовності суспільства); О. Семашко, Б.
Слющинський, Л. Черкашина (становлення та
особливості розвитку соціології музики в
Україні). Персоніфікацією з них є вивчення
музично-творча
діяльність
митця
як
соціокультурний феномен Ю. Пучко-Колесник,
І. Пилатюк. Цікаві наукові розвідки з питань
олімпійського руху у мистецтві є у
В. Шульгіної та А. Росенко. Слід закцентувати
увагу, що дослідження носять переважно
практично-аналітичний характер. З позицій
теоретичного
обґрунтування
детальне
вивчення дають концертно-конкурсного руху
надають у своїх наукових здобутках Т. Зінська,
А. Романенко,
В. Левко,
Н. Бєлявіна,
Т. Каблова тощо. У дослідженнях зазначених
авторів висвітлено складові функціонування та
структура конкурсу, його специфічні риси
(Т. Зінська); феномен концерту як публічного
акту демонстрації (В. Левко, Н. Бєлявіна),
конкретні приклади концертних заходів та їх
різномаїття як соцільний виклик епохи
(Т. Каблова, В. Левко); виховне значення
(А. Романенко). Таке широке підґрунтя для
визначення умов розповсюдження концертноконкурсної практики створює умови для
вивчення сучасного її стану в умовах
поширення
дистанційного
простору
комунікації.
Виклад основного матеріалу. Музичне
виконавство є унікальним явищем культури,
єдиним засобом, за допомогою якого музика
матеріалізується в об’єктивній реальності,
процесуально виявляється у часовому просторі
як ідейно-художній зміст, музична форма і
художня цінність, що стають об’єктом
сприймання
і
почуттєво-емоційного
переживання [1, 7]. Сучасне мистецтвознавство
розглядає музичне виконавство як творчу
діяльність, в процесі якої виконавець в
індивідуально-неповторному
вигляді
об’єктивує для слухача не нотний текст, а
художній зміст твору [7, 41], але головним є
його значенння як провайдера функціональної
значущості образу музичного твору відповідно
до часу виконання твору. Такий підхід створює
умови для аналізу поняття «музичновиконавська діяльність» за двома напрямами:
як процес створення нових елементів музичної
культури (безпосередньо варіантів музичного
виконання
композиторських
творів,
функціонування
музичної
освіти,
що
забезпечує концертну практику виконавськими
кадрами, наукових праць з даної сфери
діяльності); та як явище художньої культури,
що включає до свого складу сукупність
музично-творчих продуктів, створених за
певний період часу в рамках окремої культури
країни, суспільства [7, 86-89]. Спільним для цих
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двох напрямків стає їх колаборація в умовах
конкретного культуропростору їх реалізації.
Музично-виконавська діяльність є не
стільки складовою художньої культури,
скільки втіленням всієї систему стосунків, що
виникають у процесі сприйняття музики,
створення, відтворення, аналізу та оцінки
музичних творів у їх конкретному часі
існування а саме виконання, що першочергово
виявляється у музично-концертному житті.
Специфіка музично-виконавського мистецтва
як
сучасного
соціокультурного
явища
виявляється через його сутнісні ознаки і
властивості, які і визначають його унікальність,
неповторність засобів та форм функціонування
[4, 165]. Внаслідок цього виникає необхідність
визначення специфіки самого музичного
мистецтва, що найповніше характеризує
музику як унікальне явище і виявляє певну
унікальність
музично-виконавського
виконавства. Відповідно до своєї інтеграційної
функції соціокультурний аспект музичного
мистецтва, а також виконавства, виявляється в
тому, що на основі соціальних якостей
складається певна музично-художня якість,
мистецька характеристика, яка обґрунтована
соціально-культурним
розмаїттям,
що
профілює художньо-творчі задуми митця, його
художні потреби відповідно до можливостей
задовольняти потягу публіки до мистецтва.
Згідно з думкою Т. Зінської, уся музичновиконавська діяльність втілюється засобами
музичного мистецтва через такі основні форми
як мистецькі проекти (куди відноситься
максимально
вся
концертно-виконавська
діяльність), музичні фестивалі (як засіб обміну
знаннями, репертуаром та поглядати за
відповідними музичними стилями напрямками,
тобто інтересами та галузями), а також музичні
конкурси (які дозволяють відокремити
повноцінно
індивідуальність
виконавця
відповідно до існуючого еталону)[3, 24-26].
Вважається за потрібне наголосити, що останнє
десятиріччя призвело до універсалізації та
синтезу таких видів як конкурс та фестиваль.
Найчастіше сьогодні функціонують конкурсифестивалі (або фестивалі-конкурси), що
поєднує характерні риси обох мистецьких форм
та спрямовані на популяризацію музичного
мистецтва та є певним засобом як у розвитку
професійного музичного виконавства, так і у
підвищенні рівня музично-естетичної культури
в цілому.
У 2020 році до усі сфери життя Світу, з
березня – України, увійшла пандемія,
спричинена
вірусом
SARS-CoV-2,
що
викликало
поширення
інфекційного
захворювання COVID-19. Для запобігання
поширення,
а
також
як
втілення
протиепідемічних дій суттєвого впливу зазнала
саме перформативна галузь. Концертні зали,

театри та інші суспільні форми презентації
музичного виконавства були зачинені для
відвідувачів та для репетиційного процесу.
Заклади мистецької освіти були вимушені
перейти на дистанційну форму роботи, а
виконавська практика за умови дотримання
карантинних вимог були унеможливленою.
Якщо відсторонитися від культурних потреб
людства як такого, то виникає ситуація, коли
здобувачі вищої освіти виконавських освітній
програм не мали можливості отримувати свою
основну компетентність, а саме демонстрацію
виконавських здібностей. Відповідно до
класичного,
традиційного
музичного
інструментарію та специфіки музичновиконавської
практики
зазначена
компетентність передбачає «живе виконання»,
в акустичній версії, комунікацію з публікою,
без урахування традиційного виконавства на
автентичних народних музичних інструментах
та структурно-типологічного аналізу звукового
матеріалу, зафіксованого на аудіо, відео й
мультимедійних носіях в умовах сучасних
інформаційно-комп’ютерних
технологій.
Тобто, специфіка музичного мистецтва як
унікального явища соціокультурного простору
та проекція музично-виконавської діяльності як
певного феномена художньої культури, в
умовах пандемії призводить до переосмислення
сутнісних ознак його складових, а саме потребі
трансформування
музично-виконавського
процесу, особливостей системи музичної освіти
та музично-концертної практики. Необхідним
вважається
зазначити,
що
концертновиконавська діяльність в соціокультурному
просторі України останніх десятиріч в цілому
зазнало багато змін. Про це свідчить аналіз
основних соціокультурних тенденцій його
розвитку, що мають місце в сучасній художній
культурі, і безпосереднім чином тих, що
відносяться до сфери музики, а саме:
розширення стилістичного і жанрового
діапазону; зростання ролі імпровізації і
спонтанності; синтез з іншими видами
мистецтв; художній синкретизм; зростання ролі
технічних засобів і нових технологій в музичній
творчості; збільшення кількості непрофесійних
музикантів; бурхливий розвиток музичного
життя; посилення впливу музичної творчості на
масову свідомість порівняно з іншими видами
художньої творчості; розвиток дитячої
музичної творчості і модернізація системи
музичної підготовки; вихід на міжнародний
рівень та інтернаціоналізація музичного
виконавства [2, 27-29]. Тому вимушена зупинка
динаміки концертно-виконавської діяльності
обумовила пошук реалізації через доступні
сфери. Таким простором для реалізації
перформативної діяльності став інтернетпростір. Спираючись на тезу щодо трьох
основних
видів
концертно-виконавської
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діяльності, а саме музичні проєкти, фестивалі
та конкурси варто охарактеризувати таке.
Поступово
в
мережі
відновлюється
ретрансляція записів концертних програм, що
зроблені до початку пандемії, але це не було
здатне задовольнити реалізацію виконавської
майстерності. Тому поступово інтернет-простір
охоплюють дистанційні освітні проєкти:
майстер класи, які відбуваються в записі, а
потім поступово переходять на платформу
Zoom, що дозволяє створити умови комунікації
– окрім світових прикладів, що оприлюднені у
соціальних мережах та Youtube, можна навести
приклади з досвіду Інституту мистецтв
Київського
університету
імені
Бориса
Грінченка, а саме Майстер-клас солістки
Лейпцігської опери О. Токар (05.04.2021 р.).
Також, виникає низка музичних проєктів, які
передбачають подібно до концертів, поступове
включення концертних номерів у запису, а
ведучий певним чином модерує це включення.
Слід наголосити, що є такі мистецькі проєкти,
що відбуваються повністю у записі у т.ч. й
репліки ведучого (Мистецькі проєкти Інституту
мистецтв Київського університету імені Бориса
Грінченка «#Разом_Грінченка», Інтерактивний
проєкт «Ми на карантині»(відеоролики) тощо).
Але найбільшої уваги заслуговує
конкурсно-фестивального руху. Йдеться про
виникнення низки конкурсів-фестивалів саме у
дистанційної форми. Їх специфіка полягає в
тому, що учасники надсилають своє виконання
у записі, а далі журі оцінює таки записи. Слід
зазначити, що використання дистанційного
відбору є не новим для конкурсної-практики:
низка конкурсів передбачала проходження
першого, відбіркового туру саме через запис на
аудіо носій (касету) необхідного твору, за яким
проходив відбір на другий (наприклад,
«Міжнародний конкурс молодих піаністів на
батьківщині Сергія Прокоф'єва», який наразі
переведено до Києва та який функціонує як
Всеукраїнський
конкурс
імені
Сергія
Прокоф’єва;
Міжнародний
конкурс
«Переяславський дивограй» тощо). Слід
наголосити, що запис не передбачав
студійності, а навпаки вітався домашній запис.
З розвитком дистанційних конкурсів вимоги
сформувалися в достатньо чіткий уклад, який
дозволив з одного боку створити сприятливі
умови для полегшення участі, а з іншого
унормував їх у своїх правах та можливостях.
Йдеться про чітко визначену вимогу
непрофесійного запису – можливий запис як у
актовій (концертній) залі й виконання,
наприклад, на роялі, а можу бути й вдома, на
фортепіано; відео запис не передбачає монтаж;
картинка повинна зображати повністю
виконавця, окремо картинку рук – не
дозволяється; при виконанні двох творів – вони
повинні йти одним записом; можливо

зазначення вертикальної чи горизонтальної
зйомки, обов’язкового виду обличчя та рук під
час виконання. Зрозуміло, що такий підхід
обумовлює можливість повторного запису, сам
момент виконання та сприйняття музичного
творчу у зрівнянні з традиційними «офлайн»
конкурсами втрачено. На початку поширення
дистанційних конкурсів це призвело до хибної
думки, щодо спрощення таких змагань, їх
недостатню професійність. З іншого боку було
проведено опитування членів журі багатьох
дистанційних конкурсів, зокрема тих, що тепер
поєднують й дистанційне проведення й «живе»,
зокрема міжнародного конкурсу «Соняшник»,
«Soul», конкурсу ім. П. Чубинського, конкурсів
організації «Zirkafest» та інш., загальна
кількість 157 осіб й отримано інформацію що
97 % респондентів прослуховують виступи
учасників декілька разів задля більш
правильного
оцінювання,
визначення
позитивних чи негативних рис виконавця й
лише 3 % ставить оцінку відразу після
прослуховування. Також, більшість конкурсів
використовують платформу Youtube та інші
подібні, де оприлюднюються записи усіх
учасників, що сприяє прозорості оцінювання й
відповідності отриманих балів.
Важливим фактором поширення таких
форм мистецької взаємодії є подолання
кордонів та меж. Якщо для участі в конкурсі
необхідно фактична присутність, оренда та
експлуатація зали й інші супутні витрати, то
дистанційний формат дозволяє передбачати
менш витратний характер. Слід наголосити, що
це є певною інтенцією камерності у системі
мистецького простору й певним чином
обумовлює просторові форми його реалізації.
Так, сьогодні спостерігається влаштування
певних умовно «концертних» зон у домах
виконавців. Такий підхід одночасно розкриває
перспективу подальшого професійного опису
та узагальнення специфіки конкурсної традиції
з урахуванням дистанційного формату
відповідно до інструментальної традиції як
активної виконавської практики, досліджень
записів,
аудіо
публікацій
музичноінструментальної культури.
Наукова новизна. Зазначене обумовлює,
що сучасні виконавці мають пройти через
соціальні трансформації, проживаючи в цьому
контексті власне творче життя, вміючи знайти
той варіант запису твору, який найкраще
відобразить можливості виконання. Від
мистецької спільноти вимагається виокремити
найкращі
отримані
практики,
щодо
використання засобів дистанційного зв’язку
для проведення мистецьких проєктів та
конкурсів для професіоналізації такого виду:
чисельність таких проєктів на сьогодні вже
сформувала низку логічно обґрунтованих
підходів. При цьому діяльність особистості

122

Мистецтвознавчі записки

Випуск 39

поєднує вимір його життя і вимір життя
соціуму, а результатом повинно стати свідоме,
професійне
використання
дистанційних
технологій у виконавській, конкурсній
діяльності. Безсумнівно, що для виконавця
неможливо реалізація себе тільки завдяки
засобам комунікаційного простору інтернету,
але
використання
таких
можливостей
додатково до «живого» виконання може стати
корисною практикою. Творча самоактуалізація
та самореалізація відбувається не тільки як
соціальна адаптація, а й ширше – самопроекція
особистості на оновлення соціальної системи.
Висновки.
Задовольняючи
інтерес
соціуму до мистецтва, музична виконавська
діяльність та мистецькі заходи в соціальному
плані сприяють закладенню у підсвідомості
особистості системи ціннісних орієнтацій,
обумовлює
прагнення
до
духовного,
інтелектуального, морального, естетичного
вдосконалення.
Процеси
глобальної
інформатизації та розповсюдження масової
культури, які відбуваються в сучасному
суспільстві, спонукають до нового розуміння та
осмислення музично-виконавського мистецтва
і визначення його як механізму рецепції –
інтерпретації – ретрансляції художньої
інформації у тому числі й засобами
дистанційних технологій.
У дистанційних умовах, концертноконкурсна діяльність, створює умови для
реалізації процесу пізнання дійсності, як
творчого процесу, оскільки має на меті не лише
відображення, а й перетворення та зміну
реальності;
реалізацію
переосмисленого
ставлення людини до світу, її самореалізацію. В
нових умовах виконавське мистецтво можна
розцінювати як одну з інформаційних
складових культури. Відповідно сучасний
дистанційний простір концертно-конкурсної
діяльності є не тільки місцем створення нових
художніх цінностей, але і є носієм оригінальних
ідей, концепцій, які втілюються при виконанні
музичних творів у записі і таким чином
передають певний інформаційно-естетичний
код.
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ПРИНЦИПИ МІКРОФОННОГО ЗВУКОЗАПИСУ
У КОНТЕКСТІ ТВОРЧИХ НАПРЯМІВ ЗВУКОРЕЖИСУРИ
Метою статті є характеристика принципів звукозапису за допомогою мікрофонів у контексті акустичних
просторових особливостей концертних залів, які є важливою складовою в позиціонуванні діяльності та творчих
напрямів “пуризму”, “індивідуалізму” та “реалізму” у звукорежисурі. Методологія дослідження полягає в
застосуванні аналітичного та історико-культурного методів, що дало можливість виокремити й охарактеризувати
технологічні засади звукозапису на прикладі діяльності звукорежисерів. Наукова новизна роботи полягає в
тому, що вперше в українській науці було визначено та охарактеризовано принципи мікрофонного звукозапису
у контексті акустичних просторових особливостей та творчі напрями звукорежисури “пуризм”, “індивідуалізм”
та “реалізм”. Висновки. У роботі було визначено дані спектрального відгуку діапазону частот, стереофонічний
ефект, музичний та тембральний баланс і просторове враження акустики концертних залів. Виявлено принципи
застосування багатомікрофонної техніки в інструментальній, оркестровій та рок музиці; окреслено творчий
потенціал напрямів “пуризм”, “індивідуалізм” та “реалізм”. у звукорежисурі. У вимірі сучасних тенденцій
кінематографа та сучасної популярної музичної культури, ми чуємо і звикаємо до перебільшено барвистого і
насиченого, часто “електронного” звуку. Оскільки слухач — кінцева ланка всієї індустрії звукозапису, варто
визнати орієнтири у звукорежисурі, які направлені на смаки більшості.
Ключові слова: популярна музика, саунд, пуризм, реалізм, індивідуалізм, класичний звукозапис.
Ovsiannikov Viacheslav, Candidate of Arts, Associate Professor of the Department of Pop Music KZVO KOR
"Academy of Arts named after P. Chubinsky"
Principles of microphone sound recording in the context of the creative direction of sound recording
The purpose of the article is to characterize the principles of sound recording with microphones in the context of
the acoustic spatial features of concert halls, which are an important component in positioning the activities and creative
directions of "purism", "individualism" and "realism" in sound engineering. The methodology consists of the use of
analytical, historical, and cultural methods, which made it possible to identify and characterize the technological
foundations of sound recording using the example of sound engineers. The scientific novelty of the work lies in the fact
that for the first time in Ukrainian science the principles of microphone sound recording in the context of acoustic spatial
features and creative directions of sound engineering "purism", "individualism" and "realism" were defined and
characterized. Conclusions. In the work, the data on the spectral response of the frequency range, the stereophonic effect,
musical and timbre balance, and the spatial impression of the acoustics of concert halls were determined. The principles
of application of multi-microphone technique in instrumental, orchestral, and rock music are revealed; outlined the
creative potential of the directions "purism", "individualism" and "realism". in sound engineering. In terms of current
cinematic trends and contemporary popular music culture, we hear and become accustomed to exaggeratedly colorful and
rich, often "electronic" sound. Since the listener is the ultimate link in the entire recording industry, it is necessary to
recognize landmarks in sound engineering aimed at the tastes of the majority.
Key words: popular music, sound, purism, realism, individualism, classical sound recording.

Актуальність
теми
дослідження.
Звукорежисура у музичному мистецтві
постмодерну відіграє важливу роль, адже

розглядаючи записи музичних творів ми не
тільки аналізуємо задум композиторів та
виконавців, зміст, форму музичного твору та
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набір інструментів, а й оцінюємо творчий
доробок у ракурсі аналізу всієї фонокомпозиції,
а саме: динамічний діапазон, частотний
діапазон, стереофонічний ефект, музичний та
тембральний баланс і просторове враження.
Зважаючи на зазначені аспекти, варто
зауважити,
що
просторові
особливості
приміщення в якому відбувається запис має
велике значення на кінцевий результат. Не
зважаючи на багаторічну практику кожен
звукозапис має свої нюанси як технічні так і
акустичні, у поєднанні з виконавською
майстерністю музикантів, враховуючи жанрову
структуру та стилістику музичного твору.
Враховуючи технологічний прогрес на основі
різних технік сформувалися напрями у
індустрії
звукозапису
“пуризм”,
“індивідуалізм” та “реалізм”.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Діяльність звукорежисерів представлена в
розробках
українських
і
зарубіжних
дослідників, серед них виділимо праці А.
Ананьев [1], З. Лісса [5], О. Лішафая [6], І.
Мащенко [7], Л. Рязанцева [9], М. Ужинського
[10]. У цих розвідках розглядаються питання
звуку і музики в кінематографі, театрі, на
телебаченні та радіо, а також теоретичні й
естетичні категорії. Питання теорії та практики
звукозапису визначені працями С. Васеніної
[2], В. Дьяченка [3], О. Коваленко [4], Н.
Рахманової [8] у яких приділяється увага
наступним аспектам: звукове поле та звуковий
простір, звуковий образ, об’єктивний і
суб’єктивний аналіз звукового простору. У
роботах присвячених звукорежисурі відсутня
характеристика творчих напрямів пуризму,
індивідуалізму та реалізму в звукорежисурі у
контексті
просторових
особливостей
звукозапису у концертних залах.
Мета статті полягає у виокремленні
принципів
звукозапису
за
допомогою
мікрофонів
у
контексті
акустичних
просторових особливостей концертних залів,
які є важливою складовою в позиціонуванні
діяльності звукорежисерів та виявленні
творчих напрямів “пуризму”, “індивідуалізму”
та “реалізму”.
Виклад
основного
матеріалу.
У
звукорежисерській діяльності застосовуючи
кількість мікрофонів від двох до чотирьох для
запису симфонічного оркестру, маємо визнати,
що вже практично не зможемо вплинути на
просторове враження, отримане у результаті
звукозапису, тобто вплинути на акустику залу
неможливо, тому вимушені сприймати
акустику такою яка вона є. Щоб зрозуміти, про
що ж все-таки сперечаються прихильники того

чи іншого напрямку, не зайвим буде згадати ті
зміни, які відбуваються зі звуковою хвилею, що
розповсюджується в акустичному просторі.
Окреслюючи ближній план і віддалений,
зазначимо різницю за співвідношенням
прямого звуку і відбитого, є також важливі
відмінності в спектрі цього звуку. Щоб уявити
картину змін, потрібно уявити джерело, що
випромінює звук на сцені з однаковою
інтенсивністю у всіх чутних частотах. Основне
питання: як змінилася б інтенсивність частот
при прослуховуванні в різних точках залу?
Суть цього питання: як звук, який почує
аудиторія, буде відрізнятися від звучання
джерела на сцені, якщо розглядати тільки його
частотну характеристику.
Найпереконливіший підхід до цього
питання (крім природного прослуховування) —
це емпіричний метод приміщення певного
звукового джерела на сцені і застосування
спектрального аналізатора до звуку в різних
місцях по всьому залу. Подібні вимірювання
проводилися протягом двадцяти років (19621982 рр.) для багатьох залів, і результати їх
були видані Американським Інститутом фізики
(American Institute of Physics, AIP) для
Американського
акустичного
товариства
(Acoustical Society of America, ASA).
Дані
складаються
з
графіків
спектрального відгуку в діапазоні від 125 до
8000 Гц. на звукове джерело зі стійким станом
(sustained). В залах, які розцінені як придатні
для оркестрових виступів, спостерігається
значне розмаїття відгуку в області низьких
частот і низької середини — невеликий підйом
в цій частині спектра надає звучанню особливу
теплоту. Інша ж, менш бажана особливість
виглядає як невеликий спад в районі 250 Гц.,
очевидно викликаний поглинанням крісел для
глядачів. У середній частині діапазону частот
(від 250 Гц. до 2-4 кГц.) у більшості залів відгук
досить "рівний", але приблизно з 4 кГц. (інколи
з 2 кГц.) спостерігається значний спад, який
відчутний навіть у тих місцях аудиторії, які
розташовуються близько до сцени.
Покращення акустики для запису
мікрофонами
з
належним
результатом
можливе, якщо моделювати залу, додавши
висувні банери-поглиначі, як це реалізовано
після реконструкції у концертному залі «Davies
Hall» у Сан-Франциско.
Якщо звукорежисер використовує велику
кількість мікрофонів, частину з яких
доводиться розташовувати ближче до джерел, у
такому випадку приймається усвідомлене
рішення, що акустика концертного залу матиме
вияв своїх акустичних властивостей і буде

125

Музичне мистецтво

Овсянніков В. Г.

відігравати роль у звукоутворенні загального
саунду, але при цьому не домінуючи. Мотивації
цього рішення можуть бути різними.
Часто можна почути таке пояснення:
сьогодні мало хто зі звукорежисерів має доступ
до залів з хорошою акустикою, тому у
приміщеннях з несприятливими (на їх погляд)
акустичними умовами звукорежисери змушені
використовувати додаткові ближні мікрофони,
щоб простір залу взагалі не впливав на
звукозапис при цьому підбираючи штучну
реверберацію. Рішення залежить також від
розбірливості партитури музичного твору,
оскільки деякі сучасні композиції настільки
складні для виконання і сприйняття, що
доводиться вводити додаткові мікрофони для
поліпшення деталізації, а ближні мікрофони
застосовуються в якості убезпечення від
непередбачуваних обставин.
У статті журналу «Sound on Sound» (2004
р.) звукорежисерами Полом Уайтом (Paul
White) і Хью Робджонсом (Hugh Robjohns)
наведений чудовий приклад: дует скрипки та
фортепіано записані на шість мікрофонів не
тому, що не можна було обійтися однією
стереопарою, а через те, що замовник, бувши не
дуже заможною людиною, хотів створити для
свого талановитого сина-скрипаля найкращі
умови, орендувавши для запису «Symphony
Hall» в Бірмінгемі [12]. За добу потрібно було
записати велику кількість творів для випуску
альбому, а акустика залу була абсолютно
незнайома, тому Пол Уайт прийняв рішення
розташувати музикантів подалі один від
одного, щоб звукові сигнали були керованими,
при цьому не порушуючи цілісності дуету. У
підсумку вийшло три стереопари: одна в залі,
інші на сцені поруч з виконавцями.
Ще одна властива причина застосування
складних розстановок криється в людському
факторі: деякі звукорежисери просто не можуть
змиритися з пасивною роллю у звукозаписі,
адже з двома-трьома мікрофонами у процесі
зведення важко виявити експериментаторський
потенціал. Таким звукорежисерам необхідна
творчість, свідомість того, що вони можуть
приймати рішення щодо кінцевого результату
нарівні з виконавцем.
Серед рок гуртів з'явилося нове віяння —
запрошувати на свої сесії звукозапису
симфонічні
оркестри,
досить
згадати
легендарні рок гурти «Deep Purple» та
«Scorpions». Оскільки оркестр з його
величезним динамічним діапазоном губився в
щільній
фактурі
рок
композицій,
звукорежисеру Джону Курландеру довелося
пустити в дію "багаторакурсну" техніку

(ближня, середня, дальня) і в процесі зведення
управляти кожною з них окремо.
Загалом, ситуацій, що вимагають
застосування
багатомікрофонної
техніки,
досить багато. При цьому найвідоміші фірми
звукозапису, що володіють необмеженими
можливостями роботи в залах з найкращою
акустикою, на кращому обладнанні, не
обмежуються навіть двадцятьма мікрофонами,
адже формуючи метод та ідеологію,
звукорежисери прагнуть отримати якісне,
ексклюзивне звучання.
Щодо нинішньої любові до яскравих
тембрів існує цікава теорія. Існують
припущення, що в середині ХХ століття
з'явилося неправильне уявлення про те, як
повинна звучати музика, і пов'язано це з двома
подіями. Перше - поява в тридцятих роках ХХ
століття концертних залів з “сухою”
акустикою, що підкреслює прямий звук і ми
руйнуємо ідеали XX століття. Друге - розвиток
методів запису, спрямованих на відтворення
тільки прямого звуку.
Концертні зали з “сухою” акустикою
були дітищем акустика Ф.Р. Ватсона
(F.R.Watson), який теоретично припускав, що в
концертних залах було неправильно те, що
вони занадто сильно відбивали звук, а реальний
звук - це пряме випромінювання від
інструменту. Ця ідея знайшла відгук у
американських музикантів в результаті чого
було збудовано велику кількість залів
абсолютно протилежних ідеалам епохи
Романтизму.
Це призвело до вироблення певних
відчуттів у слухачів, які зробили висновок, що
хороша гра повинна бути "яскравою, сильною і
гучною",
так
з'явилося
поняття
"американського звуку".
У
1932
році
в
дослідницьких
лабораторіях «Bell Labs» розроблялася
технологія стереофонічного запису музики.
Вже у 1933 році Харві Флетчер (Harwey
Fletcher), відомий американський вчений,
співпрацював з Філадельфійським оркестром і
вперше зробив спробу трансляції «наживо»
трьохканального звуку шляхом прямої передачі
із Філадельфії у Вашингтон [11]. У залі
Академії музики Філадельфії були встановлені
три мікрофони: лівий, центральний і правий, їм
відповідали три гучномовця. Один комплект
був встановлений в залі Академії наук, другий
— в Конституційному залі Білого дому у
Вашингтоні.
Мікрофони
при
цьому
розташовувалися близько до джерела звуку.
Зазначені події призвели до того, що висока
якість звуку стала ототожнюватись з
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наступними визначеннями: “присутність”,
“блиск”, “динамічність” звуку.
З
приводу
сучасних
слухових
пристрастей
прихильники
звукозапису
мінімальною кількістю мікрофонів, визначають
наступні технічні особливості: при записі
двома-трьома
мікрофонами
вибирають
положення в просторі, де акустичний баланс
найбільш природний, тобто на значній відстані
від джерела звуку, проте варто зазначити, що
звук у записі вийде менш яскравим і насиченим,
проте реалістичним.
Раніше
оркестри
записували
за
допомогою двох або трьох мікрофонів, після
цього мікшування ніколи не проводилося, тому
загальний
саунд
запису
залежав
від
продуктивності,
вибору
і
розміщення
мікрофонів, а також якості носія запису. В наші
дні, оркестровий запис приймає майже такі ж
форми, як і запис популярної музики,
включаючи точкові мікрофони, багатоканальні
масиви, постпродакшн і редагування серед
технік, що використовуються для фінального
результату. У більшості випадків мета одна:
максимально реалістично передати звуковий
образ оркестру. Однак, способи за допомогою
яких звукорежисери досягають своєї кінцевої
мети, сильно розрізняються, тому у класичному
звукозаписі виділяють три основні напрями:
“пуризм”, “індивідуалізм” та “реалізм”.
Класифікацію
напрямів класичного
звукозапису вперше застосував Пол Верна (Paul
Verna) у статті журналу «Mix» в листопаді 2000
року [13]. У статті акцентується увага на
порівняльних аспектах різних технік і підходів
в індустрії звукозапису. З однієї сторони саунд
продюсери провідних американських студій
звукозапису
покладаються
на
прості
налаштування мікрофонів для запису живих
оркестрів, що грають класичний репертуар, при
цьому застосування точкових мікрофонів
обмежена, як і внесення змін, корегувань до
записів. Практично це те, що в індустрії
звукозапису називається “пуризмом”. Термін
«пуризм» (від лат. purus — «чистий») —
підвищена вимогливість до збереження
первісної чистоти, відданість канонам у мові,
мистецтві тощо.
Звукорежисери-пуристи
прагнуть
зафіксувати акустичну подію в незмінному
вигляді. Тому вони зводять до мінімуму
кількість мікрофонів (не більше двох) і
сигнальний тракт не допускаючи ніякої
частотної корекції, компресії і просторової
обробки. Поняття "мікшування" для пуристів
відсутнє як таке. Також підкреслюється
важливість акустичного середовища, тому

жоден із звукорежисерів цього напрямку не
робить звукозапису в студії, а тільки у
концертних залах. Пуристи не призивають
повертатися до технології монофонічного
звуку, проте радять пам'ятати про ту епоху,
коли
засобами
мінімальної
кількості
мікрофонів
майстерно
вміли
досягати
реалістичності звукової палітри і природного
акустичного балансу.
З іншої сторони існують саунд
продюсери, які порушують усі правила
класичної музики. Вони застосовують кліктреки та навушники для музикантів і записують
оркестр по частинах, а не як ансамбль. Більш
того, вони підходять до процесу мікшування, як
це робилося би для запису популярної музики
—комп’ютерне редагування, внесення значних
змін до запису при цьому не претендуючи на
збереження реалістичного саунду. За загальним
визнанням, вони займаються створенням
власних звукових ландшафтів. Звукорежисерів
які працюють за вищезазначеним принципом
Пол
Верна
у своїй статті
називає
“індивідуалістами”. Термін індивідуалі́зм (фр.
individualisme) — це моральна позиція,
ідеологія чи соціальний світогляд, який
підкреслює
цінність
особистості.
Індивідуалісти сприяють здійсненню своїх
цілей та бажань, цінують незалежність та
виступають за те, щоб їхні інтереси переважали
над певними сформованими принципами.
Між
“пуристами”
та
“індивідуалістами” існує ще один напрям у
звукорежисурі який визначається як “реалізм”.
Реалізм (від лат. realis — «суттєвий»,
«дійсний») — стиль і напрям у мистецтві, які
ставили метою правдиве відтворення дійсності
в її типових рисах. Звукорежисерам-реалістам
важливо зберегти палітру звуку наближену до
природного первичного звучання, проте
використовують
тактику,
яка
часто
ототожнюється з принципами звукозапису
популярної музики: використання обширних
налаштувань мікрофонів, сучасне обладнання і
постпродакшн в своїй роботі, який складається
майже виключно з оркестрових записів для
саундтреків. Стосовно варіантів рішень у
створенні різних конфігурацій мікрофонних
систем:
найчастіше
використовуються
багатомікрофонні системи, тому що принцип
цього напряму не передбачає ніяких обмежень
по кількості застосованого обладнання та
подальшої обробки запису, а ступінь втручання
в структуру музичного матеріалу звукорежисер
визначає самостійно.
У
сучасному
вимірі
більшість
звукорежисерів
є
“реалістами”,
тобто
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звукорежисер діє по ситуації і використовує ту
чи іншу технологію звукозапису в залежності
від поставлених завдань і виникаючих
труднощів, проте пам’ятаючи про реалістичну
палітру загального саунду. Методи роботи
залежать від конкретного випадку і мають
безліч варіантів, але мета однакова для всіх —
створити природний акустичний запис.
Досліджені
творчі
напрями
звукорежисури “пуризм”, “індивідуалізм” та
“реалізм” потребують подальшого вивчення та
вимагають аналізу. Підсумовуючи зазначимо,
що кожен з напрямів має різні методи та
підходи у формуванні звуку, але незалежно від
теоретичного обґрунтування класифікації
творчих
напрямів
та
подальшого
технологічного розвитку індустрії звукозапису,
усі техніки матимуть своїх прихильників серед
звукорежисерів, адже професія звукорежисера
будується
на
власних
суб’єктивних
властивостях слуху та естетичного смаку.
Висновки. У роботі було визначено дані
спектрального відгуку діапазону частот,
стереофонічний
ефект,
музичний
та
тембральний баланс і просторове враження
акустики
концертних
залів.
Виявлено
принципи застосування багатомікрофонної
техніки в інструментальній, оркестровій та рок
музиці; окреслено творчий потенціал напрямів
пуризму, індивідуалізму та реалізму у
звукорежисурі. У вимірі сучасних тенденцій
кінематографа та сучасної популярної музичної
культури, ми чуємо і звикаємо до перебільшено
барвистого і насиченого, часто “електронного”
звуку. Оскільки слухач — кінцева ланка всієї
індустрії звукозапису, варто визнати орієнтири
у звукорежисурі, які направлені на смаки
більшості.
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ІНТОНАЦІЙНИЙ ОБРАЗ МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ У
КАМЕРНІЙ СИМФОНІЇ «РЕМІНІСЦЕНЦІЇ» В.ТЕЛИЧКА
Мета роботи - виявлення особливостей розгортання інтонаційної фабули в камерній симфонії В. Теличка
«Ремінісценції» в аспекті специфіки інтерпретації жанру. Особлива увага в дослідженні приділяється аналізу
компонентів музичної мови В.Теличка, принципів формотворення, особливостей стилістики. Методологія
дослідження включає методи стилістичного, історико-порівняльного, системно-структурного і герментевтичного
аналізу, спрямовані на осягнення специфіки даного жанру у спадщині композитора. Наукова новизна. У статті
теоретично обгрунтовано індивідуально-стильову модель жанру камерної симфонії у творчості В.Теличка.
Висновки. Камерна симфонія «Ремінісценції» - унікальний мистецький феномен у симфонічній творчості не
тільки В. Теличка, а й закарпатській професійній композиторській школі. Продовжуючи притаманну сучасній
музиці лінію лірико-психологічного медитативного симфонізму, твір представляє момент доторкання людини до
непорушного, вічного, де надзвичайно ваги набувають не тільки інтонаційні образи минулого, а їх
співвідношення та спосіб проживання. Медитативні образи закарпатських музикантів органічно інкрустовані
композитором в оправу кількох тематичних утворень: авторської теми ремінісценцій та невмолимого кластеру
часу. Використання цитат і монограми поряд з іншими виразовими засобами вносить риси програмності,
симфонічної сюжетності. Інтонаційна фабула камерної симфонії сформувала індивідуальну жанрову модель
твору, в якій поєднується симфонія і ліричний монолог. Симфонізму притаманні циклічна будова, логіка
музичної драматургії, інтонаційні зв’язки між частинами. Сповідальність авторського висловлювання виявляє
риси монологічності. Кожна частина репрезентує різні типи монологів-ремінісценцій: філософський, трагічний,
ліричний і драматичний.
Ключові слова: камерна симфонія, меморіальність, цитата, монолог, інтонаційна фабула, Закарпаття.
Rosul Tetiana, Candidate of Fine Art, Associate Professor at the Department of archeology ethnology and cultural
studies Uzhgorod National University
Intonation image of the home area in «Reminiscences» chamber symphony by V. Telychko
The purpose of the article is to identify the peculiarities of the intonation plot deployment in Reminiscences
chamber symphony by V. Telychko in terms of the genre interpretation peculiarities. This study is particularly focused
on the analysis of V. Telychko’s musical language components, the principles of its formation, as well as the stylistic
peculiarities. The methodology includes the methods of stylistic, historical-comparative, system-structural, and
hermeneutic analysis aimed at understanding the features of this genre in the composer’s legacy. Scientific novelty. The
article theoretically substantiates the individual-style model of the chamber symphony genre in art by V. Telychko.
Conclusions. Reminiscences chamber symphony is a unique artistic phenomenon in the symphonic works not only of V.
Telychko but also of the Transcarpathian professional school of composers. Continuing the line of lyrical-psychological
meditative symphonism inherent in modern music, the work represents the moment of human touch to the inviolable,
eternal, where not only intonational images of the past but also their relationship and lifestyle become extremely
important. Meditative images of Transcarpathian musicians are organically embedded by the composer into several
thematic formations: the author's topics of reminiscences and the relentless cluster of time. The use of quotations and
monograms, along with the other means of expression, introduces programmatic features, symphonic plots. The intonation
plot of the chamber symphony formed an individual genre model of the work, which combines a symphony and a lyrical
monologue. Symphony is characterized by a cyclical structure, the logic of musical drama, intonation connections
between the parts. The confessional nature of the author's statement reveals the features of monologue.
Key words: chamber symphony, memorial, quotation, monologue, intonation plot, Transcarpathia.
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Актуальність теми дослідження. У 2021
р.
Камерна
симфонія
В. Теличка
«Ремінісценції» була удостоєна державної
премії імені М.В.Лисенка. Твір отримав різні
виконавські інтерпретації в рамках фестивалів
класичної та сучасної музики «Музичне сузір'я
Закарпаття», «Київ Музик Фест», «Фестивалю
сучасної духовної музики», концертних
програм «Київська камерата представляє…» та
ін. Наразі постала потреба цілісного
музикознавчого аналізу симфонії.
Аналіз
досліджень.
Закарпатська
композиторська школа є однією з наймолодших
в Україні, що позначилося на осмисленні її
здобутків
у
музикознавчому
дискурсі.
Дослідників, насамперед, цікавлять питання
історичного розвитку та професіоналізації
музичного життя краю, певна частина
досліджень
пов’язана
з
біографічними
нарисами про відомих місцевих митців
(Д.Задора, І.Мартона, В.Теличка, В.Гайдука),
про розвиток музичної фольклористики і
освіти. Віднедавна музикознавці зосередили
увагу на вивченні особливостей стилетворення
в окремих музичних жанрах, здебільшого –
фортепіанних [2]. У статтях, присвячених
творчості Віктора Теличка, виявлено еволюцію
композиторського стилю, охарактеризовано
спадщину митця [3], розкрито жанрові пошуки
у сфері камерно-інструментальної музики [4;
7].
Мета статті – виявити особливості
розгортання інтонаційної фабули камерної
симфонії В. Теличка «Ремінісценції» в аспекті
специфіки інтерпретації жанру.
Виклад основного матеріалу. Віктор
Федорович Теличко (1957 р. н.) протягом
останніх 27 років – незмінний голова
Закарпатської організації Національної спілки
композиторів України, заслужений діяч
мистецтв України, а також піаніст, педагог,
музично-громадський
діяч.
У
доробку
композитора є більше ста творів різних жанрів:
фольк-опера «Закарпатське весілля», концертні
твори
для
фортепіано,
скрипки
та
симфонічного оркестру, фольк-концерт для
народного хору й ударних, сюїта «Гомін
Карпат» для однорідного хору і ударних, твори
для органу, музика до більш ніж 20 спектаклів,
вокально-хореографічні композиції, пісняпоема «Наш Тарас» (сл. В. Вовчка) для солістів,
мішаного хору і симфонічного оркестру,
«Єврейська фантазія» для 2-х акордеонів та
камерного оркестру, вокально-симфонічні
твори, романси, хорова музика, пісні для дітей
та обробки закарпатських народних пісень.
Попри те, що твори В. Теличка багато років

виконуються на престижних міжнародних
фестивалях, на українських і зарубіжних
сценах, звучать на радіо і телебаченні, його
музика ще очікує ґрунтовних музикознавчих
досліджень.
Самобутньому композиторському стилю
В. Теличка притаманні яскрава емоційність,
театральність, образна влучність і звукова
конкретність музично-поетичних втілень,
широка лінія розгортання музичної думки і
тонке
відчуття
виразності
тембру,
виконавського
прийому.
Стильовою
домінантою творчості митця є оригінальне
поєднання академічних музичних традицій із
неофольклоризмом. Саме завдяки органічному
зв’язку з фольклором рідного краю, музика
В. Теличка звучить колоритно, свіжо, завжди є
зрозумілою слухацькій аудиторії.
Камерна симфонія «Ремінісценції» є
вершиною
зрілого
періоду
творчості
композитора,
своєрідною
суб’єктивною
ретроспективою
професійної
музичної
культури Закарпаття. Відповідно до авторської
назви твору та його частин, митець продовжує
поширену у сучасній музиці традицію розвитку
меморіальних жанрів, віддаючи у симфонії
данину шани музикантам, котрі відіграли
значну роль у становленні особистості автора:
П. Милославському, І. Мартону, С.Хосроєвій
та Д. Задору. Кожна частина – це музичний
портрет,
представлений
крізь
призму
авторських спогадів.
Хоча музикознавиця І.Попова відносить
«Ремінісценції» до жанру програмної сюїти [4,
341], ми віддаємо перевагу авторській жанровій
атрибуції – камерна симфонія. Камерна
симфонія визначається як «лаконізм вирішення
циклу, полегшений оркестровий апарат при
зберженні
закономірностей
симфонічної
логіки» [1, 114]. Даний твір тяжіє до
інтравертного типу симфонізму, потребує
«гранично напруженого вслуховування і
естетичного переживання краси архітектоніки,
в своїх кришталево-симетричних структурах,
що заповнюють "зупинений час"» [5, 86-87].
Відтак, образний зміст «Ремінісценцій» – сфера
самозаглибленої
лірики
й
піднесеного
інтелектуалізму – максимально співзвучна
художньому завданню митця – висловити
«концептуальне авторське Слово, Слово про
близьких – і для близьких» [7, 358].
Оскільки стилістична основа творів in
memoriam спрямована на створення ілюзії
позачасового діалогу з «адресатом», В. Теличко
поряд з авторським музичним матеріалом
використовує такі засоби, як цитування і
озвучення монограми. Отже, інтонаційна
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фабула твору відповідає стану рефлексії,
монологічного роздуму, психологічній ситуації
пригадування.
Перша частина присвячена Петру
Петровичу Милославському (1896–1954) –
відомому
диригенту,
співаку,
поету,
засновнику хору «Боян», Крайового хору
учителів Підкарпатської Русі (назва Закарпаття
у міжвоєнний період – Т. Р.), одному з перших
керівників Закарпатського ансамблю пісні і
танцю.
В.Теличкові не довелося особистосто
спілкуватися з корифеєм хорової справи краю,
але композитору імпонувала ідея популяризації
народно-пісенної творчості через жанр обробки
народних
мелодій,
сприяння
розвитку
найрепрезентативнішого колективу регіону,
самовіддане служіння Музиці, які складали
сутність творчої праці П. Милославського.
Розпочинається перша частина (Adagio,
a-moll) невеликим вступом, що занурює
слухача в стан зосереджених роздумів. На фоні
педалей контрабасів, з глибин виринає
неспішна діатонічна мелодія віолончелей, яка
застигає на вершинах фраз, перериваючись
паузами, ніби автор непомітно занурюється у
споглядальний стан, намагається пригадати
щось важливе й дороге.
Через основну тему у соло віолончелі
(Quasi poco piu mosso) композитор вступає у
бесіду з образом диригента. Ніщо не обмежує
вільного розвитку кантиленної мелодії, яка
парить на фоні тонічного органного пункту і
поступово піднімається у високий скрипковий
регістр. Чітке відокремлення мелодики від
фігураційного супроводу натякає на риси
пісенності. Тій самій меті слугує варіаційний
розвиток основної теми, яка проводиться тричі,
нагадуючи
строфічну
форму.
Кожне
проведення є більш експресивним, насиченим.
У третій строфі тема постає в імітаційному
викладі віолончелей і скрипок, підтверджуючи
ідею «дружньої розмови».
Кульмінаційний момент підкреслено
модуляцією в A-dur і тематичним контрастом:
тут В. Теличко цитує народну пісню «Тихо,
тихо Дунай воду несе», яка була улюбленою
мелодією П. Милославського (цей факт
підтверджується тим, що дана мелодія
викарбувана на надгробку диригента).
Цитата, на відміну від основної теми, має
чіткіше виражену акордову вертикаль з
виразними підголосками, що зближує тему з
традицією народного гуртового співу. Друга
строфа проводить тему канонічно, готуючи
слухача до піднесеної кульмінації. Проте
динаміка піанісімо і засурдинене звучання усіх
партій дають відчуття примарності світла.

Кода раптово «повертає» автора до
дійсності, скандуючи мінорний тризвук VІІ
низького ступеня, занурючись у низький
регістр і розчиняючись у таємничих трелях.
Друга частина (Sostenuto, es-moll)
присвячена наставникові й другові В. Теличка
– Іштвану Ференцовичу Мартону (1923–1996) –
композитору, заслуженому діячеві мистецтв
УРСР, талановитому піаністу й педагогу,
музично-громадському
діячеві.
Його
особистість і творча діяльність були настільки
масштабними, що заклали базис формування
закарпатської професійної композиторської
школи. Індивідуальними стильовими рисами
творчості
І. Мартона
було
прагнення
проникнути в багатства фольклорних наспівів,
розуміння музики як мистецтва краси,
душевної
гармонії, світлих
піднесених
почуттів.
Біль утрати відчувається у різких
тривожних кластерах початку другої частини
«Ремінісценцій» та сонорних ефектах з
посиленням vibrato, які постають невмолимими
знаками відчуженості. Авторський голос знову
доручено соло віолончелі, але тепер звучання
теми
патетичне:
широкі
стрибки,
хвилеподібний рух мелодії, виразні акценти й
несподівані ритмічні зупинки на фоні
пришвидшеної пульсації супроводу надають
звуковому простору певної жорсткості.
Невелика зв’язка готує появу цитати з
Меси І. Мартона (D-dur). Піднесений хорал
величаво й стійко заперечує будь-які сумніви,
стверджуючи проростання духовних сил. Але
основна тема не дає закріпитися образу
Гармонії, вона несамовито волає, обіймаючи
все ширший діапазон і розростаючись у
поліфонічному діалозі. В момент найвищої
напруги з’являється цитата із Симфонієтти
І. Мартона, як відчайдушний порив до
самоствердження. Однак, не досягнувши
вершини,
відбувається
трагічний
зсув
(glissando усіх партій), результатом котрого
постає цитата народної пісні «Гей, на високій
полонині» (doloroso). Мелодія розпадається на
окремі мотиви, що почергово підхоплюються
скрипками. Хроматичні фігурації віолончелей
та рівномірна хода басів надають звучанню
ознак плачу.
Логіка розвитку форми другої частини
передбачає ще одну спробу подолати
драматизм протистояння Життя і Смерті.
Рішучі акорди Симфонієтти спонукають до
мобілізації внутрішніх сил. З’являється
внутрішя контрасність динаміки, штрихів,
теситурних переключень. Авторська тема
проводиться
віолончелями
паралельними
секстами, стає потужнішою, виразнішою,
однак, все одно обривається різкими
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кластерами
tutti
–
немов
нагадування про непоправні втрати.
Третя частина (Andante sostenuto, e-moll)
– це світлий спогад про викладача фортепіано
Ужгородського
музичного
училища
–
Семіраміду Аркадіївну Хосроєву (1902–1986) –
виняткову особистість, в котрій гармонійно
поєднались видатний музикант, просвітник,
педагог. Вона найкращим чином представила
на Закарпатті знамениту петербурзьку школу
фортепіанного мистецтва, виховала плеяду
професійних музикантів та у радіолекціях і
концертах знайомила публіку із шедеврами
світової музичної спадщини.
Andante виконує функцію ліричного
центру циклу. Тематичною основною цієї
частини стала музична монограма на ім’я
«Семіраміда»: сі – мі – ре – мі – до, яка в різних
варіаціях проводиться послідовно в усіх
партіях.
У
вступі
досягнуто
фоноколористичний ефект завдяки прозорим
glissando скрипок у високому регістрі та
флажолетам.
Голос автора – засурдинене соло альта –
підтримує і збагачує монограму. Тепер його
мелодія стає кантиленнішою, ритмічно
стабільнішою, стійкішою, а чергування
монограми з темою автора нагадує задушевну
бесіду однодумців.
Середній
розділ
третьої
частини
(Allegretto, As-dur) відтворює тендітний образ з
натяком на танцювальність, яка завуальована
розміром 58. Витонченість та примарність
середини
досягається
за
допомогою
розрідженості музичної тканини, ритмічної
примхливості, гострих штрихів та вишуканої
мелодичної пластики. Здається, ніби світлий
образ утвердився через ряд модуляцій
мажорних тональностей (As-dur – G-dur – Hdur), однак кульмінаційна вершина не
закріпилася:
мелодика
розчиняється
в
загальних формах руху та стрімко спадає в
низькі регістри. Одразу ж її зупиняють
тривожні кластери, ніби повертаючи свідомість
автора до дійсності.
Скорочена реприза має елегійний
характер, представляє лише відблиски вищої
реальності.
Прозора
звукова
тканина
сплітається з тонких поліфонічних ліній, хиткі
мерехтіння
монограми
відтворюють
таємничість
атмосфери,
уособлюючи
швидкоплинність життя артистки, мистецтво
якої вливається в океан Вічності.
Фінал (Allegretto poco sostenuto, G-dur)
репрезентує образ засновника закарпатської
професійної композиторської школи, піаніста,
фольклориста і педагога Дезидерія Євгеновича
Задора (1912–1985). За словами автора
симфонії: «В контексті нинішніх філософсько-

ідеологічних парадигм життя і творчість
Д. Задора є яскравим мультикультурним
євроінтеграційним
феноменом,
гідним
наслідування, примноження та продовження»
[6, 31].
Від попередніх частин симфонії фінал
відрізняється
поривистим,
напруженоекспресивним характером. На передній план
тут виходить метроритмічна пульсація
(
), що натякає на символ долі, а
звуковисотна організація матеріалу базується
на
токатному
прочитанні
кластера.
Темпоральність,
динаміка,
енергетика
загальних форм руху у сполученні із
стрибкоподібною графікою мотивів-кластерів
відіграють визначальну роль у формуванні
фактурного рельєфу. Авторська тема у соло
скрипки й альта контрастує звуковій масі
оркестру.
Вона
вирізняється
широтою
мелодичного дихання, але мінорне ладове
забарвлення
й
синкопований
ритм
підтверджують похмурий характер теми.
В орбіту негативного заперечення
втягується увесь тематичний матеріал фіналу.
Конфліктне протистояння мотиву долі й
авторського голосу досягає граничної напруги
в розробковому розділі фіналу. Фактура
невмолимо ущільнюється і тепер усі партії
пронизані жорсткими мотивами долі. Результат
титанічної боротьби – досягнення гармонії й
піднесення в епізоді лірико-епічного характеру
(Andante larghezza, Des-dur). Це – цитата із
заключної партії Сонати для фортепіано
Д. Задора. Діатонічність, широкий звуковий
простір, мерехтливі тріольні фігурації скрипок
на фоні тонічного органного пункту
викликають асоціації з пейзажними образами,
занурюють у стан чистоти й одухотвореності.
Ніщо не може затьмарити величний образ малої
Батьківщини, сприйнятий через задорівську
інтонацію. Кварто-квінтові поспівки теми
набувають більшої сили й могутності в
унісонному викладі скрипок. У заключній
кульмінації зливаються пристрасна екзальтація
і незламна жага життя.
Висновки.
Камерна
симфонія
«Ремінісценції» - унікальний мистецький
феномен у симфонічній творчості не тільки
В. Теличка, а й закарпатській професійній
композиторській
школі.
Продовжуючи
притаманну сучасній музиці лінію лірикопсихологічного медитативного симфонізму,
твір представляє момент доторкання людини до
непорушного, вічного, де надзвичайно ваги
набувають не тільки інтонаційні образи
минулого, а їх співвідношення та спосіб
проживання.
Медитативні
образи
закарпатських
музикантів
органічно
інкрустовані композитором в оправу кількох
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тематичних
утворень:
авторської
теми
ремінісценцій та невмолимого кластеру часу.
Використання цитат і монограми поряд з
іншими виразовими засобами вносить риси
програмності, симфонічної сюжетності.
Інтонаційна фабула камерної симфонії
сформувала індивідуальну жанрову модель
твору, в якій поєднується симфонія і ліричний
монолог. Симфонізму притаманні циклічна
будова,
логіка
музичної
драматургії,
інтонаційні
зв’язки
між
частинами.
Сповідальність авторського висловлювання
виявляє риси монологічності. Кожна частина
репрезентує
різні
типи
монологівремінісценцій:
філософський,
трагічний,
ліричний і драматичний. Підтвердженням
цього є велика роль сольних епізодів, що
втілюють
авторський
голос,
перевага
сонорного
типу
організації
музичного
простору, сконцентрованість на духовній
проблематиці, тяжіння до мініатюризму,
переважання заповільнених темпів, що
посилюють психологічну самозаглибленість. В
ідеях і образах своїх попередників автор
знайшов духовний стрижень. У творі
змальовано не лише музичні портрети митців,
але і представлено жанрову палітру, що складає
базис
формування
музичної
творчості
закарпатських композиторів – це обробка
народної пісні, духовна музика, камерноінструментальні жанри (соната, симфонієтта).
Таким чином, В.Теличко утверджує ідею
зв’язку поколінь, спадкоємності регіональних
музичних традицій, етичну сутність людської
пам’яті.

7. Чекан Ю. «Ремінісценції» Віктора
Теличка:
жанровий
пошук
в
умовах
посттрадиційного професіоналізму. Професійна
музична культура Закарпаття: етапи становлення.
Ужгород: Карпати, 2016. Вип. 3. С.353-365.
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ВНЕСОК А. ПАШКЕВИЧА У РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНОГО ВОЛИНСЬКОГО НАРОДНОГО ХОРУ У 1978–1989 РР.
Мета роботи. Дослідження пов’язане із висвітленнямвнеску Анатолія Пашкевича у організацію діяльності
державного Волинського народного хору у контексті його життєвого і творчого шляху. Методологія
дослідження полягає у застосуваннітакихзагальнонаукових методів як
об’єктивності та історизму,та
спеціального методу – історико-біографічного. Метод об’єктивності й історизму дає змогу простежити вплив А.
Пашкевича на діяльність і розвиток Волинського народного хору. Спеціальний історико-біографічний метод
застосовується як тлумачення творчості шляхом відображення біографії композитора, віндозволяє узагальнити
мистецькі здобутки у різні часові періоди крізь призму аналізу його особистих досягнень. Наукова новизна.
Здійснено комплексне дослідження творчої діяльності Волинського державного народного академічного
хорукрізь призму життєвого і творчого шляху А. Пашкевича, проаналізовано репертуар колективу; визначено
вплив хору на розвиток вокально-хореографічної культури як на Волині, так і в Україні. Висновки. А. Пашкевич
зробив вагомий внесок в українську музичну культуру як композитор-пісняр, так і як керівник Волинського
державного хору у 1978–1989 рр.,а також як керівник ряду відомих хорових колективів України.
Ключові слова: А. Пашкевич, композитор, Волинський державний народний хор, хоровий колектив, пісня.
Stepaniuk Ihor, Сandidate of Art (Ph.D.), Senior Lecturer of the Department of Theory, Methodology of Music
Education and Instrumental Field of the Municipal Higher Educational Institution «Lutsk Pedagogical College» of the
Volyn Regional Council
The contribution of A. Pashkevych into the development of Volyn state folk choir in 1978 – 1989
The purpose of the article. The investigation aims to highlight the contribution of Anatoliy Pashkevych to the
formation of the Volyn state folk choir in the framework of his life and work. The methodology of investigation is based
on such general scientific methods of research as the methods of objectivity and historicism, as well as the special historicbiographic method. The methods of objectivity and historicism allow us to observe the influence of A. Pashkevych on
the work and development of the Volyn folk choir. The special historic-biographic method is used to define the work of
the composer through his life path. The given method allows generalizing his art achievements of different timespans
through the analysis of his personal accomplishments. Scientific novelty. Complex research of artistic work of Volyn
state folk academic choir through the framework of life and art involvement of A. Pashkevychis done, the repertoire of
the group is analyzed; the influence of the choir on the development of the vocal-choreographic culture of Volyn region
and Ukraine is defined. Conclusions. A Pashkevych, as the composer, the singer, and the head of Volyn state choir and
other famous choirs of Ukraine, has contributed much into Ukrainian musical culture in 1978 – 1989.
Key words: A. Pashkevych, composer, Volyn state folk choir, choir, song.

Актуальність
теми
дослідження.
Прогресивні суспільні рухи різних історичних
епох завжди знаходили відображення у
композиторській творчості, тому винятково
важливим є дослідження внутрішнього світу
автора музичного твору, його особистості,

здатності
до
творчого
самовираження,
небайдужості до вузлових процесів та
суспільних подій.
Особистість митця реалізується в його
творах, розкривається в професійній діяльності.
Варто
зазначити,
що
творчість
є
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природною
конструктивною
діяльністю
людини, способом реалізації її здібностей,
реакцією на потребу у новому способі
існування, здатність створювати щось нове,
невідоме раніше. Музична творчість – глибоко
особистісна, вона містить у собі безліч
культурних інваріантів, здатних зробити її
значущою й доступною для розуміння іншими
людьми, виводячи її на інтерсуб’єктивний
рівень. В якості суб’єкта культури композитор
повинен бути сформованим передусім як
особистість, яка володіє високим ступенем
самопізнання, розвинутою індивідуальністю.
Чим яскравішою є ця індивідуальність,
тим неповторнішим стає творчий почерк
майстра, своєріднішими – його стиль та
колорит. Творча особистість композитора за
будь-яких обставин залишається самістю, й
лише завдяки цій якості вона здатна піднестися
над буденними обставинами буття до
справжніх вершин майстерності, створити
шедеври такої сили і значущості, які
залишаться неперевершеним взірцем для
наступних поколінь. Тому дослідження
біографій митців, композиторів потребує
детального вивчення з огляду їх впливу на
музичне мистецтво Волині, України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Окремі аспекти життя і творчості А. Пашкевича
та організації ним діяльності Волинського
державного народного хору певним чином
відображені в статтях Є. Грушки [5], В. Ворона
[4], А. Філатенка [11], Н. Балика [3],
П. Андрійчука [1; 2], В. Кучерук [11],
Означена діяльність композитора і хормейстера
частково висвітлюється у книзі В. Костенка
[10]. Найбільш ґрунтовно цю проблематику
розглянув І. Степанюк у своїй дисертації [12].
Мета дослідження – визначити внесок
Анатолія Пашкевича у розвиток державного
Волинського народного хору у контексті його
життєвого і творчого шляху.
В атмосфері музичного життя України
другої половини ХХ ст. відбувалося
формування
відомого
українського
композитора
АнатоліяМаксимовича
Пашкевича, який своєю творчою діяльністю
значно збагатив вітчизняне хорове мистецтво.
Його творчий спадок – пісні, а також обробки
українських народних пісень понад чверть
століття займають чільне місце в концертному
репертуарі Волинського державного народного
хору. Саме тому означена тема є актуальною.
Наукова новизна полягає у тому, що
здійснено комплексне дослідження творчої
діяльності Волинського державного народного
академічного хору крізь призму життєвого і

творчого шляху А. Пашкевича, проаналізовано
його репертуар; визначено вплив хору на
розвиток вокально-хореографічної культури як
на Волині, так і в Україні.
Виклад основного матеріалу. Вагомий
внесок А. Пашкевича в українську музичну
культуру насамперед як композитора-пісняра, а
також як керівника ряду відомих хорових
колективів України («Льонок» Житомирської
обласної філармонії, Черкаського народного
хору,
Волинського
народного
хору,
Чернігівського народного хору та ін.).
Завдячуючи багатогранному таланту
Анатолія Максимовича, на Волині понад чверть
століття тому було організовано Волинський
державний народний хор. Волинська земля на
десятиліття стала для митця тим благодатним
ґрунтом, на якому йому легко було творити нові
пісні. Адже саме Волинь, її природа лягли в
основу ряду пісень, написаних Анатолієм
Пашкевичем у співпраці з Д. Луценком, а також
волинськими поетами О. Богачуком, В. Геєм та
Й.Струцюком [6, 17].
На
Волині
проявився
талант
А. Пашкевича як аранжувальника українських
й волинських народних пісень, як патріота
України, який пропагував українську пісню в
умовах політичного курсу країни на
інтернаціоналізацію і знищення будь-яких
елементів національного у духовному житті
народу,
як
організатора
і
керівника
професійного
хорового
колективу
–
Волинського державного народного хору, де
проходили апробацію пісні композитора. Саме
тут, на Волині, йому було присвоєно високе
звання народного артиста України.
Анатолій Максимович Пашкевич (1938–
2005 рр.) – народний артист України, видатний
хормейстер і композитор-пісняр, якого
поважали, любили, обожнювали за геніальну
«Степом, степом», народився 1 лютого 1938 р.
в селі Довбиш Баранівського району на
Житомирщині [7, 14].
Перший хоровий колектив, який очолив
Анатолій Максимович, працюючи художнім
керівником Баранівського районного будинку
культури, – Довбишенський ансамбль пісні і
танцю, пізніше – Державний вокальнохореографічний
ансамбль
«Льонок»
Житомирської обласної філармонії.
У 1964–1973 рр. А. Пашкевич – диригент
Черкаського державного народного хору, у
1974–1978
рр.
–
художній
керівник
заслуженого
самодіяльного
народного
ансамблю пісні і танцю «Дарничанка»
Київського
виробничого
об'єднання
«Хімволокно». Хорові колективи під орудою
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маестро звучали немов дзвіночок – ясно,
стрійно, чітко, злагоджено, виразно.
Згідно
з
рішенням
Волинського
облвиконкому від 30.12.1977 р. № 401, наказом
Міністерства культури Української РСР № 4 від
18.01.1978 р. та наказом Волинського
обласного управління культури № 11 від
23.01.1978 р. у складі Волинської обласної
філармонії
було
створено
Волинський
народний хор [7, 14–15].
Художнім керівником і головним
диригентом новоствореного колективу став
заслужений артист УРСР композитор Анатолій
Пашкевич, автор популярних пісень «Степом,
степом», «Летять білі чайки» та ін.
Організаційний період був короткий,
тривав лише декілька місяців (квітень –
листопад). Допомагали в організаційних
питаннях А. Пашкевичу перший секретар
обкому компартії М. Корж, який запросив
Анатолія Максимовича на Волинь, художній
керівник обласної філармонії Є. Шаюк,
начальник обласного управління культури
М. Царенко. Новостворений хор складався з
хорової (кер. Микола Дацик), оркестрової (кер.
Олександр Мізюк) та хореографічної (кер.
Анатолій Іванов) груп і налічував близько
п’ятдесяти
артистів.
Підбір
артистів
здійснювався на конкурсній основі [5, 11].
Перший концерт відбувся у Луцьку в
1978 р., на якому прозвучали вокальнохореографічні композиції «Ми з Волині», «Ніч
на Івана Купала», волинські народні пісні «Ой
у вишневому саду», «Ой засвіти місяченьку»,
«Ой як була я та в матінки свеї»,
неперевершений шедевр А. Пашкевича пісняреквієм «Степом, степом» (вірш М. Негоди) та
«Пісня про Волинь» (музика А. Пашкевича,
вірш Д. Луценка), яка виконувалась вперше [5,
11].
«Пісня про Волинь» написана авторами
як заголовний твір концертної програми.
Прозвучавши декілька разів на «біс» на
дебютному концерті, пісня стала візитною
карткою Волинського державного народного
хору і майже уже тридцять років звучить у
виконанні хорових колективів Волині [8, 24].
Пошукова діяльність колективу була
запрезентована виконанням пісні «Ой як була я
та в матінки свеї», слова і мелодія якої були
записані
в
селі
Сошичному КаміньКаширського району, солістка Людмила
Кондратюк. Виконувались також народні пісні
«Ой у вишневому саду» та «Засвіти
місяченьку» (солістки Олександра Галенко та
Світлана Сіденко). Артисти балету виконали
російський народний жартівливий танець.

Вокально-хореографічна
композиція
«На
Купала»
вразила
присутніх
багатою
символікою народних образів, пройнята
гармонічним мінором. Завершився виступ
піснею Анатолія Пашкевича на слова Дмитра
Луценка «Моя Конституція». У молодого
колективу виразно вималювалося його творче
обличчя [5, 11].
Окрема
сторінка
композиторської
творчості А. Пашкевича – аранжування та
обробки українських народних пісень. «Він не
просто розкладав пісню на голоси, чи
механічно адаптував її до можливостей певного
хорового колективу, а вишукував нову звукову
палітру; яка б по-новому розкрила цей
народний витвір. Так у свіжих барвах ми
почули «Реве та стогне Дніпр широкий», «Ой у
лузі червона калина», «Ой у полі нивка», «Ой
вербо, вербо» та багато інших» [2, 8].
До концертного репертуару Волинського
хору, очолюваного А. Пашкевичем, входили
українські й волинські народні пісні: «Ой у полі
нивка» (обр. А. Пашкевича), «Ой кувала
зозуленька», «Ой у полі криниченька» (обр.
А. Пашкевича), «Ой засвіти, місяченьку», «Ой
чого ти, земле, молодіти стала» (обр.
Г. Верьовки), «Гей село моє, село», «Ой у
вишневому саду», «Ой як була я та у матінки
свеї» (обр. А. Пашкевича), «Виступали
козаченьки» (обр. А. Пашкевича) та ін.
Волинська народна пісня «Ой як була з дай у
матьонкисвеї»
(записана
у
КаміньКаширському районі), обробки якої зробив
Анатолій Максимович для соліста у супроводі
хору асареllа, вже багато років залишається у
репертуарі Волинського хору [4, 5].
Не здобувши хормейстерської та
композиторської професійної освіти, Анатолій
Максимович став вчителем для багатьох
власників престижних дипломів (А. Пашкевич
закінчив Вищі музичні курси при Всесоюзному
будинку народної творчості ім. Н. Крупської)
[2, 8].
А. Пашкевич вважав, що на його
творчість
найбільше
вплинули
такі
композитори, як Д. Леонтович, І. Шамо,
В. Кирейко. Творчий метод композитора
полягав у тому, що мелодія пісні ніби
народжувалася у його серці, звучала в різних
варіантах, виникали образи, які врешті
вкладалися в слова того чи іншого поета. Так
з’являлася на світ пісня.А бувало й таке, як
розповідав композитор, що на створення пісні
надихав поетичний твір.
Пісні, написані А. Пашкевичем на вірші
Д. Луценка,
М. Негоди,
І. Гурківського,
А. Малишка,
В. Симоненка,
М. Ткача,
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волинських поетів Й. Струцюка, О. Богачука,
В. Гея та ін., збагачують репертуар не лише
Волинського народного хору, а й багатьох
інших хорових колективів України. Це пісні:
«Хата моя, біла хата», «Пісня про Волинь»,
«Пісня про хліб», «Мамина вишня», «Древнє
місто Волині», «Батькове серце» та ін.,
написані у співпраці з Д. Луценком; «Степом,
степом» (сл. М. Негоди); «Материнська пісня»,
«Пісня про Світязь», «Мамин цвіт» (сл.
Й. Сгруцюка); «Земле наша мила» (сл.
І. Гурківського); «На Волині льон зацвів» (сл.
О. Богачука); «Поле моє» та «Пісня моя долі»
(сл. В. Гея); кантати «Чернігівські дзвони»
(вірш М. Негоди), «Лебеді материнства» (вірш
В. Симоненка); ораторія «Крик попелу»
(лібрето О. Богачука) та багато ін.
Прем’єра ораторії «Крик попелу»
відбулася в Луцьку на обласному святі
народної творчості «Волинські візерунки»
(1987 р.) за участю зведених хорів музичного
училища
та
Волинського
державного
народного хору, симфонічного оркестру,
солістів (О. Кириченш та Г. Кульби), читця
(Г. Кажан) [1, 10].
Розглядаючи одну з концертних програм
Волинського народного хору 1987 р., можна
стверджувати, що основою його репертуару
були пісні українських композиторів та
українські народні пісні. Програма концерту
налічувала сімнадцять концертних номерів, з
них шість українських авторів («Вічний
революціонер» М. Лисенка, «Пісня про
Волинь», «На Волині льон зацвів», «Древнє
місто Волині» А. Пашкевича); п’ять
українських народних пісень («Гей, село, моє,
село», «Ой ти, вишенько, ти, черешенько», «Ой
чого ти, земле, молодіти стала» та ін.); дві
вокально-хореографічні композиції («Поліські
триндички» та «Волинські забави»), решта –
пісні
радянських
композиторів
(І. Дунаєвського та О. Александрова) та
російська народна пісня «Славное море,
священный Байкал».
Карта гастрольних поїздок Волинського
народного хору була надзвичайно великою.
Колектив брав участь у фестивалях «Дружба»,
«Слава праці», «Білоруська осінь», «Біла
акація», «Кримські зорі», «Золота осінь» та ін.
Волинським артистам аплодували кияни й
москвичі,
жителі
Азербайджану,
Білорусії,Росії,Литви, Латвії, адже кожен
концерт – це зустріч з багатим народним
мистецтвом, фольклором нашого краю, новими
піснями
та
вокально-хореографічними
композиціями [3, 5].

«Глибоко національний композитор,
серце якого пульсувало в такт зі своїм
народом», – так про нього відізвався Петро
Андрійчук, професор, керівник народного
ансамблю пісні і танцю України «Дарничанка».
У ті непрості часи творчість А.Пашкевича
допомагала українцям по всьому світі відчути
себе єдиною спільнотою, будила національну
свідомість [1, 10].
«Мамина вишня», «Пісня про Волинь»,
«Пісня про хліб», «Довженкова земля»
сублімувалися у буйне колосся його творчості.
Композитор оспівував найсвятіші почуття:
синівську любов до матері і батька, красу рідної
землі, мирне небо, страхіття війни, звитягу,
фронтову дружбу, чорнобильський біль.
Мистецтвознавці
вважають
його
неперевершеним мелодистом, творцем не
тільки дивовижних мелодій, а й розкішних
хорових партій з природним голосоведенням,
власним внутрішнім розвитком та логікою
гармонічного тяжіння. Ці пісні є зручними
інтонаційно і теситурно, процес їх виконання
дарує співакам якусь невимовно фізіологічну
насолоду. Більшість його творів на вірші
українських поетів уже стали народними. Їх так
і оголошують: українська народна пісня: «Гуси
летіли», «Моя ти земле калинова», «Хата моя,
біла хата», «Світязь», «Чебреці» тощо. У
творчості композитора, як відзначають
дослідники, є близько двох десятків пісень на
народні тексти, в яких своє авторство він не
декларував. Таким чином ці пісні вже первісно
поповнювали скарбницю народної пісенної
творчості. Серед них «Ой, я маю чорні брови»,
«Ой, не плавай, лебедонько», «Сама собі
дівчина здивувалася». Народ поводиться з
піснями А.Пашкевича, як з власними
витворами, щось доповнює, деякі елементи
видозмінює, подеколи створює нові варіанти.
Так, на Івано-Франківщині пісня «Ой, ти
віченько», вмить рознеслась по окрузі,
трансформувавшись в «Ой, ти річенько» [2, 8].
Сьогодні вже стали широковживаними
такі визначення, як «стиль Пашкевича»,
«манера звучання Пашкевича» тощо. Він
визначав своєю творчістю вектори розвитку
народно-хорового мистецтва. Завдяки йому цей
вид
музикування
став
одним
з
найпопулярніших в Україні.
А. Пашкевич умів безпомилково
віднаходити «нервові центри пісні» і,
натискуючи на них, вигравав на найтонших
струнах людських душ – як слухачів, так і
виконавців. Його хори ніколи не були
багатолюдними і налічували по 7– 8 осіб у
партії. Однак за насиченістю звучання,
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інтенсивністю і динамізмом вони не
поступалися великим капелам, бо диригент
працював особисто з кожним співаком,
достеменно знав можливості всіх хористів і
вмів «витягувати» з них максимум можливого.
Його гострим музичним слухом співаки
не переставали захоплюватись. Бо вже з
перших звуків розспівування він вловлював,
хто в якій сьогодні вокальній формі. А.
Пашкевич
володів
винятковим
даром
огранювати співочі голоси. Він подарував
Україні ціле суцвіття діамантів: Раїсу
Кириченко, Ольгу Павловську, Євгенію
Крикун, Галину Мельник та ін.
Хорові колективи під орудою майстра
мали своє своєрідне звучання та манеру
виконання. Там, де був Пашкевич – чи то в
Черкасах, Києві, Луцьку, Чернігові, – там і
знаходився
центр
народного
хорового
мистецтва. Він тісно співпрацював з
українськими поетами, які писали тексти
пісень, керівниками аматорських колективів, з
якими щедро ділився творчим досвідом.
Зокрема, як згадує багаторічний керівник
народного ансамблю пісні і танцю України
«Дарничанка» професор Петро Андрійчук,
Анатолій Максимович для багатьох став
«хрещеним батьком» у творчості [12, 169-170].
У 2001 році А. Пашкевич став першим
лауреатом літературно-мистецької премії імені
Дмитра Луценка, з яким створив велику
кількість пісенних шедеврів. Композитор, як
стверджують
очевидці,
був
наділений
особливим даром переживати наше життя,
турботи, радощі, тривоги і болі. Всю красу
оточуючого світу він міг перетворювати у
мелодію та пісню, яка торкається серця
кожного. Його пісні – це справжні перлини
пісенної творчості, їх співають не тільки в
Україні, але і за кордоном.
В ювілейному концерті, присвяченому
10-річчю Волинського хору, що відзначався у
1988 р. прозвучали твори, які вже давно в його
репертуарі: «Пісня про Волинь»; «Древнє місто
Волині»,
сл. Д. Луценка;
«Поле
моє».
сл. В. Гея; «Земле наша мила», сл. І.
Гуківського; ораторія на сл. О. Богачука «Крик
попелу». Кілька творів волиняни почули
вперше: «Дума», сл. А. Малишка; «Пісня моєї
долі», сл. В. Гея, пісня білоруською мовою на
сл. М. Рудковського[9, 116-117].
Висновки. Отже, А. Пашкевич зробив
вагомий внесок в українську музичну культуру
як композитор-пісняр, а також як керівник ряду
відомих хорових колективів України. Його
твори стали «золотим фондом» української
музики, окремі з них надовго увійшли до

репертуарів багатьох виконавців та колективів
за межами України.Упродовж(1978– 1989 рр.) –
періоду діяльності хору під орудою Анатолія
Пашкевича – до складу колективу ввійшли
хорова, оркестрова та хореографічна групи. В
основі репертуару – обробки українських
народних
пісень,
вокально-хореографічні
композиції, авторські твори композитора.Під
його керівництвом колектив волинського хору
пройшов процес становлення та зайняв гідне
місце серед професійних народних хорів нашої
країни. Незважаючи на певне висвітлення у
розвідках вітчизняних мистецтвознавців ця
тема зберігає і надалі свою актуальність.
Потребують вивчення такі її аспекти як
дослідження творчого методу композитора та
його стилю; вивчення біографій співаків
Волинського народного хору, підготовлених
ним.
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ПЕДАГОГІЧНІ НАРАТИВИ ХОРОВОГО ДИРИГЕНТА Л. М. ВЕНЕДИКТОВА
Мета роботи. У статті розглянуто викладацьку діяльність професора НМАУ ім. П. І. Чайковського Л. М.
Венедиктова, що у спілкуванні з учнями формував розуміння сутності творчої особистості у спорідненості з
соціумом, а висловленням власного бачення мистецьких шляхів і цивілізаційного поступу суспільства сприяв
стрімкому розвитку культури наступними поколіннями творчої молоді. Методологія дослідження пов’язана із
використанням педагогічних наративних технологій, під кутом зору активізації творчого потенціалу здобувачів
вищої освіти, що зосереджується на триєдиному зв’язку мови, комунікації та соціальної складової, фокусується
не лише на логічному викладі подій, але й на проблемі особистісного психологічного сприйняття в умовах
певного стану соціуму. Наукова новизна. Вперше розглянуто викладацьку діяльність у контексті теорії
історичного та психологічного наративу, проаналізовано педагогічну школу викладача, як спосіб систематизації
індивідом історичного досвіду й передавання його учням на основі психологічного наративу. Виявлено
різноспрямованість зусиль викладача у комбінуванні мовного контенту різних рівнів спрямованості:
інтелектуальної, емоційної, сенсорної, візуальної тощо. Висновки. Охарактеризовано риси психологічних,
історичних та біографічних наративних концептів, використаних викладачем для досягнення професійного та
духовного зростання його учнів. Констатовано, що викладацька діяльність видатного Маестро увінчалася цілою
плеядою видатних митців, що працюють зараз у багатьох країнах світу й в Україні.
Ключові слова: наративні технології, творчий потенціал, мовний контент, наративний концепт, духовне
зростання.
Stepurko Victor, composer, Honored Artist of Ukraine, laureate of the Taras Shevchenko National Prize, Ph.D.
candidate, associate professor. Professor of Academic and Variety Vocal and Sound Directing The National Academy of
Leadership in Culture and Arts
Pedagogical narratives of choral conductor L.M. Venediktov
The purpose of the article is to consider the teaching activity of the professor of NMAU named after
P. I. Tchaikovsky L. M. Venediktov, who in communication with students formed an understanding of the essence of
creative personality in kinship with society, and the expression of their own vision of artistic paths and civilizational
progress of society contributed to the rapid development of culture by future generations of creative youth. The
methodology is related to the use of pedagogical narrative technologies, from the point of view of activating the creative
potential of higher education students, focusing on the threefold connection of language, communication, and social
component, focuses not only on the logical presentation of events but also in a certain state of society. Scientific novelty.
For the first time the teaching activity in the context of the theory of historical and psychological narrative is considered,
the pedagogical school of the teacher is analyzed as a way of systematization by the individual of historical experience
and its transfer to students on the basis of the psychological narrative. The diversity of the teacher's efforts in combining
language content of different levels of orientation is revealed: intellectual, emotional, sensory, visual, etc. Conclusions.
The features of psychological, historical, and biographical narrative concepts used by the teacher to achieve the
professional and spiritual growth of his students are described. It was stated that the teaching activity of the outstanding
Maestro was crowned by a whole galaxy of outstanding artists who now work in many countries of the world and in
Ukraine.
Key words: narrative technologies, creative potential, language content, narrative concept, spiritual growth.
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Актуальність
теми
дослідження.
Спілкування творчої особистості з соціумом
відбувається шляхом формування наративів,
які є висловленням власного бачення
мистецьких шляхів й цивілізаційного поступу
суспільства.
Особливо
це
стосується
педагогічної діяльності, а поєднання творчої
креативності з викладацькою обдарованістю –
особливий щасливий випадок для висловлення
власних творчих ідей, що зможуть підтримати
й розвинути наступні покоління творчої молоді.
Тож, зафіксовані у пам’яті особистості, творчі
наративи
викладача
стають
основою
мистецького шляху учня, хоча і підлягають
постійному оновленню
й осмисленню.
Стрімкий розвиток культури, тим не менше, не
може поколихнути важливих основ творчої
школи видатного викладача, що із вдячністю
іменується Вчителем з великої букви.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Наративістська теорія історії та психології
розроблена низкою провідних вітчизняних та
закордонних і вітчизняних науковців, таких як
М. Бахтін [5], К. Гемпель [2], А. Данто [3],
П. Оппенгейм [7], Ч. Тейлор [4], Н. Чепелєва
[8] тощо. Увага дослідників зосереджується на
триєдиному зв’язку мови, комунікації та
соціальної складової. Вказані науковці
фокусуються
не
лише
на
проблемі
інформування, у якому є логічний виклад події,
але
й
на
проблемі
особистісного
психологічного сприйняття в умовах певного
стану соціуму. Це питання розглядається ними
не лише з точки зору наукової теорії наративу
як структури висловлення, але й наративної
теорії впливу на суб’єкт сприйняття.
Тож, розгляд викладацької діяльності, у
контексті теорії історичного та психологічного
наративу, є спробою розглянути педагогічну
школу викладача як спосіб систематизації
індивідом історичного досвіду й передавання
його учневі на основі психологічного наративу.
Виклад основного матеріалу. Видатний
Маестро, Герой України, професор кафедри
хорового диригування Національної музичної
академії
ім.
П. І. Чайковського
Лев
Миколайович Венедиктов, за спогадами
багатьох його учнів, виховував необхідні
компетентності у здобувачів вищої освіти,
засновані на умінні майбутніх митців
конструктивно
мислити,
розуміти
і,
найголовніше, любити музику.
Можна з упевненістю стверджувати, що
ці речі взаємопов’язані, адже, об’єкт нашої
закоханості і є ідеальним конструктом, хоча ми
визнаємо у ньому лише прекрасний образ. Але
Господом Богом так створено світ, що його
життєдайність
є
точно
розрахованою
константою, якою ми повинні не просто

користуватися у повсякденні, а захоплюватися
нею й вивчати.
Саме на оцих трьох складових і було
засновано педагогічну методику викладання
Л. М. Венедиктова. Власне, методика, це слово
занадто теоретизовано може розглядати живий
виконавський процес, за яким Маестро
проводив заняття. Багато поколінь учнів
висловлюють свої враження від його
наративних установок у ставленні до музики, як
до витонченої архітектурної форми, в яку
вкладено душу і серце творця-композитора.
«Любов і розуміння», ці слова досить
часто виникають у процесі обговорення
наративів
педагогічної
методики
Льва
Миколайовича Венедиктова з його колишніми
учнями. І дехто з них висловлює своє
здивування тим, що для усвідомлення такої
простої думки їм знадобилося багато років. Цей
факт можна трактувати так, що у стрімко
змінюваному світі досить важко знайти
рецепти
порозуміння.
Наростання
особистісного психологічного детермінізму,
почасти, нерозуміння багатьох чинників, що
відбуваються в соціумі, не дозволяє
спілкуванню на рівні «вчитель-учень» бути
безхмарним і належить пройти багатьом рокам
власної мистецької діяльності, щоб учень
усвідомив і збагнув толерантну сутність
особистості свого вчителя.
Науковці стверджують, що спілкування
оповідача і слухача має бути пов’язаним із
базовою культурно-історичною ситуацією в
країні, щоб можна було співвідносити
наративні форми з тим порядком, «хто, яку
історію розповідає, де, коли й кому». [1] Але
існує незаперечний факт, що в наш час зростає
відчуженість поколінь. Як завжди, вона є
результатом зміни пріоритетів, викривлення
кута зору особистості під дією міфологічних
наративів, нав’язаних суспільству. Відбулася
зміна епохи і неймовірно важко буває
усвідомлювати, що світ не став кращим, що
любов у стосунках між людьми стає розмінною
монетою, а розуміння перетворюється на
корисливість.
Один
із
колишніх
учнів
Л. М. Венедиктова згадує, як довго професор
умовляв його вибачитися перед директором
Оперної студії Київської консерваторії, якого
той вважав винуватцем їх конфлікту.
Л. М. Венедиктов у подробицях пояснював
учневі всі складності адміністративної посади,
адже сам він довгий час працював директором
Київського театру опери і балету. Цей епізод
можна трактувати, як психологічний наратив,
спрямований на допомогу здобувачеві вищої
освіти у вирішенні складних соціальних
проблем, адже через свою нетерпимість молода
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особистість могла мати серйозні проблеми у
подальшому житті та творчості.
Аналізуючи стосунки Л. М. Венедиктова
зі своїми учнями, не можна їх ідеалізувати, але
у наративному контексті, перед нами постає
образ людини зацікавленої, вибагливої до
професійного зростання здобувача вищої
освіти, але цілеспрямованої у своєму бажанні
зрозуміти молоду особистість і допомогти їй у
духовному зростанні. Технічне забезпечення
диригента на заняттях наголошувалося лише як
засіб для головної мети хорового мистецтва –
філософського осмислення буття через
художній образ.
Може
виглядати
дивним,
що
Л. М. Венедиктов, видатний музикант, у своєму
пієтетному ставленні до композитора як творця
музики, різко негативно поставився до бажання
одного зі свої учнів навчатися одразу на двох
факультетах – диригентсько-хоровому та
композиторському.
Однак,
побоювання
викладача справдилися пізніше у тому, що
студент дійсно серйозно ослабив свою
підготовку до занять з диригування у класі
Л. М. Венедиктова, якого це дуже ображало.
Знову ж таки, і сам студент зізнавався, що до
нього набагато пізніше прийшло розуміння усіх
труднощів, які чекали на цьому шляху і про які
професор знав наперед.
Відомо, що композитор і диригент, це
протилежності одного і того ж світу мистецтва.
За твердженням видатних митців, реалізація
задуму є його спростуванням. Тож, шлях
«фізичного» народження твору є складним і
суперечливим, а світ зовсім не випадково знає
багато прикладів психічної неврівноваженості
творців музики і сухої черствості диригентівформалістів. У той час як наративний шлях
композитора концентрується на інтенційних
порухах внутрішнього неусвідомленого «Я»,
завдання
диригента
–
сформувати
екстраверсійний наратив даного твору,
спрямований у світ соціуму. Композитор
висловлює свою залюбленість до власного «Я»
у «поліфонії», за М. Бахтіним, зі своїм
внутрішнім «Я», а диригент має сформувати
наратив любові до Всесвіту, на рівні розуміння
задуму композитора, врахування можливостей
виконавця і задоволення потреб слухача.
У цьому сенсі, Л. М. Венедиктов був тим
острівцем любові між двома творчими
полюсами і можна було дивуватися його
налаштованості
віднайти
найпотаємніші
порухи
душі
композитора,
які
є
започаткованими
у
засобах
музичної
виразності. І саме з уст видатного Маестро
початківці-студенти могли почути історію про
Артуро Тосканіні, котрий якось підчас важкого
репетиційного процесу одного з творів
французького
композитора-імпресіоніста

Клода Дебюссі показав оркестрантам тонку
шовкову хустку, підняв її високо над головою і
розтиснув пальці. Всі заворожено дивилися на
тканину, яка легко і плавно ширяла у повітрі й
нарешті безшумно приземлилася. «Ну тепер ви
зрозуміли мене, панове? Прошу вас, зіграйте
мені ось точно так!» [6]. Ця наративна історія
на все життя запала студентам до душі, як
свідчення глибокої пошани до творця, яким є
композитор.
Маститий Маестро, Л. М. Венедиктов
був знайомий із багатьма видатними
композиторами і виконавцями. У наративних
історіях про них завжди звучав мотив любові,
розуміння, толерантності й захвату їх
титанічною працею. Наприклад, згадуються
мистецькі історії, повідані студентам, про
блискучого італійського тенора-гастролера,
якому український диригент радить «не
викладатися» повністю на репетиції, на що той
відповідає, що він по-іншому не вміє; історію
психологічного наративу, пов’язану з іншим
диригентом, що м’яко й толерантно, довго і
наполегливо
вимагає
від
виконавців
найвитонченішої майстерності, в результаті
чого музиканти самі просять його краще
підвищувати голос на них; про композитора
Дмитра Шостаковича, який відзначив хоровий
колектив і постановку своєї опери «Катерина
Ізмайлова» саме Київським оперним театром.
Отож, блискучі оповіді про видатних
диригентів, композиторів і виконавців, з якими
професору доводилося спілкуватися на
творчому шляху, вражали учнів і залишилися у
їх пам’яті на все життя.
Як
вже
зазначалося,
ставлення
Л. М. Венедиктова до твору визначалося суто
філософсько-психологічними категоріями, що
завжди є першопричиною будь-якого творчого
задуму. Адже, не можна скажімо структурно
вибудувати у виконавському плані «Сцену під
Кромами» з опери «Борис Годунов» Модеста
Мусоргського, не розуміючи соціального
розмаїття люду, що знаходиться у даний
момент на площі. Інший приклад, хоровий твір
Георгія Свиридова «Душа стремится к
небесам» (Душа прагне до небес) на слова
Сергія Єсеніна, що його не можна правильно
трактувати, не розуміючи суті Православної
віри. Саме на таких принципах засновувалися
наративні установки Школи професора
Л. М. Венедиктова.
Прив’язаність Маестро до класикоромантичного мистецтва викликала його
насторожене ставлення до авангардної
творчості сучасних композиторів. Цілком
ймовірно, що вже згадувана історія про
студента,
що
забажав
навчатися
на
композиторському і диригентсько-хоровому
факультетах одночасно, саме тому викликала у
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професора неймовірний спротив. Однак, у класі
Л. М. Венедиктова постійно розучувалися й
диригувалися твори духовної спрямованості,
незважаючи на офіційне несприйняття релігії
комуністичною владою того часу. У цьому
сенсі слід згадати, наприклад, релігійні твори Г.
Свиридова, що справляли на учнів відповідне
враження і впливали на їх самостійну творчість
у подальшому.
Повертаючись
до
виголошеного
наративу життєвої і викладацької Школи
Л. М. Венедиктова «любов і розуміння», слід
сказати,
що
пройшовши
горнило
більшовицьких
змагань
від
диригента
фронтового
військового
ансамблю,
до
головного хормейстера Національної опери
України та професора Національної музичної
академії ім. П. І. Чайковського, Маестро
втілював цей принцип у життя легко і
невимушено, що очевидно було закладено його
батьком, відомим у Санкт-Петербурзі регентом
та і всією інтелігентною родиною.
Наукова новизна. Вперше розглянуто
викладацьку діяльність у контексті теорії
історичного та психологічного наративу,
проаналізовано педагогічну школу викладача,
як спосіб систематизації індивідом історичного
досвіду й передавання його учням на основі
психологічного
наративу,
виявлено
різноспрямованість зусиль викладача у
комбінуванні мовного контенту різних рівнів
спрямованості: інтелектуальної, емоційної,
сенсорної, візуальної тощо.
Висновки. Л. М. Венедиктов працював у
оперному театрі в Києві більше 40 років. Це
складні часи засилля більшовицької ідеології й
пафосного прославлення “вождів”. Потрібно
було мати велику витримку, толерантність і
розуміння
необхідності
продовжувати
улюблену справу, що проявилося у досягненні
колосальних успіхів хору Національної опери
на світовій арені. Викладацька діяльність
видатного Маестро увінчалася цілою плеядою
видатних митців, що працюють зараз у багатьох
країнах світу й в Україні. Особистість Л. М.
Венедиктова, як одного з представників
мистецької еліти, що проповідувала у своїй
діяльності величні традиції естетики класикоромантичного музичного мистецтва, наративи
людяності, любові й розуміння є знаковою для
України.
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА НА РІВНЕНЩИНІ
Мета роботи. У статті розкрито історичну динаміку розвитку фортепіанного мистецтва Рівненщини.
Методологія. Концепція дослідження спирається на застосування комплексу наукових методів, а саме:
історичного — задіяний у хронологічній послідовності аналізу наукових видань; системного підходу, що
узагальнює досягнення фортепіанного мистецтва Рівненщини на сучасному етапі його розвитку. Наукова
новизна роботи полягає в здійсненні комплексного музикознавчого аналізу фортепіанного виконавства як явища
української культури. Надано оцінку історичним передумовам розвитку фортепіанного мистецтва. Визначено
шляхи становлення й розвитку фортепіанного мистецтва на Рівненщині. Висновки. На базі фактичного матеріалу
встановлено, що фортепіанне мистецтво Рівненщини досягло у своєму розвиткові етапу зрілості. Свідченням
цього є стрімке зростання фортепіанного мистецтва (виконавства та педагогіки) краю та насиченість цього
процесу позитивними зрушеннями. Головним чинником формування фортепіанного мистецтва краю є
запозичення та асиміляція музичних надбань інших націй.
Ключові слова: музична культура України, фортепіанне мистецтво, Рівненщина.
Tsiuliupa Natalia, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Pop Music, Institute of Arts Rivne
state humanitarian university; Serhiichuk Diana, Master's student of the Department of Pop Music, Institute of Arts
Rivne state humanitarian university
Cultural and historical preconditions for the formation and development of piano art in Rivne region
Purpose of the article. The article reveals the historical dynamics of piano art of Rivne region and its formation
at the present stage of development. Methodology. The concept of the study is based on the application of a set of
scientific methods, namely: historical - involved in the chronological sequence of analysis of scientific publications;
system approach that summarizes the achievements of piano art of Rivne region at the present stage of its development.
The scientific novelty of the work lies in the implementation of a comprehensive musicological analysis of piano
performance as a phenomenon of Ukrainian culture. An assessment of the historical preconditions for the development
of piano art is given. The ways of formation and development of piano art in Rivne region are determined. Conclusions.
Based on the factual material, it is established that the piano art of Rivne region has reached the stage of maturity in its
development. Evidence of this is the rapid growth of piano art (performance and pedagogy) of the region and the saturation
of this process with positive changes. The main factor in the formation of the piano art of the region is the borrowing and
assimilation of national musical heritage.
Key words: musical culture of Ukraine, piano art, Rivne region.

Актуальність
теми
дослідження.
Невід’ємною частиною музичного мистецтва
України є фортепіанне мистецтво Рівненщини.
Проте, на фоні вивченості музичного мистецтва
інших
областей
України,
фортепіанне
мистецтво
Рівненщини
залишається
недослідженим.
Знання
історії

становлення і процесів розвитку фортепіанного
мистецтва краю, збереження його надбань є
вкрай необхідним для музичної культури
українського народу.
Зважаючи на те, що сучасні процеси
економічної, політичної і культурної взаємодії
пов’язані з утвердженням національних засад
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культури
і
мистецтва,
дослідження
регіональних явищ фортепіанного мистецтва
України стає нерозривною частиною духовного
опанування світу.
Актуальність
теми
дослідження
фортепіанного
мистецтва
Рівненщини
зумовлена: недостатньою вивченістю даної
проблематики
у
вітчизняному
мистецтвознавстві; необхідністю з’ясування
характеру й особливостей становлення і
розвитку фортепіанного мистецтва регіону.
Аналіз досліджень і публікацій. Зусилля
для дослідження розвитку фортепіанного
мистецтва в Україні одним із перших доклав М.
Дремлюга [2]. У подальші десятиліття
з’являється ряд наукових робіт (Н. Зимогляд
[4], Н. Кашкадамова [5], Л. Кияновська [6], В.
Клин [8], Л. Корній [9], Ю. Ольховський [12]),
в яких українська фортепіанна музика
аналізується в різних ракурсах. В контексті
нашої роботи варто зосередитися на працях О.
Буравського [1], В. Єршова [3], А. Климчука
[7], в яких надається ретроспективний аналіз
становлення та розвитку фортепіанного
виконавства на Рівненщині.
Мета дослідження полягає в розкритті
історичної динаміки розвитку фортепіанного
мистецтва Рівненщини.
Виклад основного матеріалу. Ґрунтовний
аналіз наукових праць з означеної тематики, дає
нам право визначити шість найважливіших
періодів становлення та розвитку українського
фортепіанного мистецтва в Україні в цілому та
на Рівненщині зокрема.
Перший
період
становлення
фортепіанного мистецтва в Україні на зламі
XVIII-XIX ст. виокремлюється любительським
рівнем музикування і професіональною
творчістю, що базувались на народних
музичних багатствах і були тісно пов’язані з
практикою домашнього музикування [2, 6].
Другий період (друга половина ХІХ ст.)
визначний становленням композиторської
школи в освітній галузі України.
Третій період (кінець ХІХ – перша чверть
ХХ ст.) відзначається підйомом виконавських,
педагогічних та стильових процесів у розвитку
українського фортепіанного мистецтва.
Четвертий період (1940 – 1950 рр.)
знаменний
збільшенням
популярності
вітчизняної фортепіанної музики та музичної
освіти на міжнародному просторі, по-новому
відбувається трансформація фольклорних
традицій.
П’ятий період (1960 – 1980 рр.)
характеризується
переважанням
постмодерністських
стилів
з
яскраво
вираженими фольклорними традиціями.
Шостий період (1990 рр. ХХ ст. – початок
ХХІ ст.) виокремлюється неймовірним

піднесенням концертної діяльності піаністів
Рівненщини.
Музично-педагогічна
освіта
розвивається
відповідно
до
вимог
європейського освітнього простору.
Національно-культурницький рух на
Рівненщині відбувався на зламі ХVІ-ХVІІ ст.,
що проявлявся у діяльності братств в Острозі та
Дубно. Велику увагу приділяли естетичному
вихованню учнів братських шкіл. Так, однією з
обов’язкових дисциплін братської школи була
музика [11, 163].
Все більш відчутним стає вплив світської
європейської культури на музичне виховання,
що було підґрунтям для професійної музичної
освіти.
У другій половині ХІХ ст. народну пісню
вводять до професійної музичної культури,
здійснюють обробки народних пісень для хору
та голосу із супроводом фортепіано.
На початку ХХ ст. Поліський край
перебував під впливом експансіоністської
політики німців, поляків, угорців, румунів.
Інтелігенція не могла активно протистояти
цьому, тому значна її частина потрапила під
чужий вплив. За цих умов відбувалися процеси
взаємозбагачення
на
основі
синтезу
національних культурних цінностей [10].
Однак, не зважаючи на різні перешкоди
політичного та соціального характеру, музична
культура на Рівненщині постійно розвивалася.
Адже
дух
національного
відродження
спричинив появу українських гімназій,
музичних шкіл.
Матеріальну
допомогу
Рівненські
навчальні заклади отримували від видатного
композитора і поета князя К. Любомирського
[1].
По всій Волині розповсюджувалася слава
про урочисті прийоми в палаці князів
Любомирських. Слід зазначити, що ці
можновладці не були дилетантами в мистецтві.
У Варшаві К. Любомирського знали як
талановитого композитора, який мав свій
музичний салон. Приїжджаючи до Рівного, він
запрошував на свої музичні вечори волинських
аристократів [7].
Увійшовши в європейську музичну
культуру XVIII ст., фортепіано стало важливою
складовою музичного життя Рівненщини. Воно
звучало у замку князів Любомирських, на
гімназійних студіях, концертах, у театральних
виставах.
Ф. Любомирський — батько Казимира,
будучи віце-губернатором Волині, сприяв
розвитку освіти та культури. Першим учителем
Казимира став відомий піаніст, вихований на
традиціях віденських майстрів – Й. Шмідберг.
Згодом, ґрунтовну освіту Казимир здобув у
Європі. У подальшому князь став віцепрезидентом Товариства допомоги бідним
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музикантам (м. Варшава), все життя займався
на фортепіано, створив декілька десятків
пісень. Він помер у Львові, а в костьолі Рівного
на епітафії його ім’я стоїть поруч усіх інших
членів цієї родини [3].
У вересні 1926 року у Рівному була
відкрита перша музична школа – потужний
місцевий культурно-освітній осередок. Тут
навчали сольному та хоровому співу, грі на
скрипці, фортепіано.
В 1939 р. заснована Рівненська обласна
філармонія. Її метою є популяризація
українського
та
світового
музичного
мистецтва, естетичне виховання молоді
засобами музичного мистецтва, організація
фестивалів,
конкурсів,
що
сприяють
покращенню духовного добробуту глядача. До
філармонії приїжджають з концертними
програмами піаністи з України та із-за кордону.
Значущою подією мистецького життя
нашого краю стало відкриття в 1955 році
Рівненського
музичного
училища.
Фортепіанний відділ очолила випускниця
Харківської консерваторії Волкова Л. А.
Міцний фундамент фортепіанної спеціалізації
тут заклали Шульман Т. Л., Годовська Л. Г.,
Соріна С. С., Фоменкова Г. Б., Етліна С. Я.,
Піхтовнікова О. Ю., Федотчева Л. І. Їхню
справу продовжили наступні покоління
педагогів-піаністів: Духовна Л. О., Чорнобай Л.
М., Чорнобай М. Ю., Урженко Н. Ф., Кузьмік
Ю. В., Ковальчук Л. О., Юшкова Т. О.
На даний час на відділі працюють 15
викладачів. Старший викладач Остапчук М. С.
– активний учасник музичного життя
Рівненщини, дипломант республіканських
конкурсів як концертмейстер. Викладачметодист Філяєва А. В. – учасниця
Всеукраїнських
науково-практичних
конференцій, автор науково-методичних робіт
з питань концертмейстерства. Тривалий час
фортепіанний відділ очолювала старший
викладач Вакулюк О. Г., за сприянням якої
зберігалися та примножувалися закладені
попередниками традиції і досягнення. З 2015
року відділ очолює талановита піаністка
Вишневська І. П.
За останні роки відділ поповнився
викладачами молодшого покоління, які
поєднують викладання з виконавською
діяльністю. Серед них талановиті піаністи,
учасники
значних
музичних
заходів
Рівненщини – Бурдуковська О. В., Гачкевич О.
І.
Щороку на базі училища проводиться
обласний конкурс піаністів серед студентів
вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації.
З відкриттям у 1966 році музичнопедагогічного
факультету
Рівненського

державного
педагогічного
інституту
фортепіанна
освіта
набула
системного
характеру. Фортепіано утверджується як
важливий засіб виховання молоді.
У 1998 році створена кафедра естрадної
музики Інституту мистецтв РДГУ. З початку її
заснування кафедра готувала фахівців за
спеціалізацією «Музичне мистецтво естради».
У
2019
році
відкрита
спеціалізація
«Фортепіано». Її творять люди, безмежно
віддані фортепіанному мистецтву: Даюк Ж. Ю.,
Цюлюпа Н. Л., Заходякін О. В.
Фортепіанний відділ дитячої музичної
школи № 2 існує з 2 січня 1974 р. Фахівці з
великим досвідом роботи плекають традиції
відділу, які сформувались і примножувались
декількома поколіннями викладачів. Пліч о
пліч з ними працюють молоді викладачі, які
тільки здобули вищу освіту. Багато з них є
випускниками школи.
На базі школи проводиться щорічний
обласний огляд-конкурс серед учнів та вчителів
шкіл естетичного виховання.
Викладачі музичних шкіл, училища та
інституту проводять майстер-класи, творчі
зустрічі та відкриті уроки по класу фортепіано.
Учні та студенти музичних навчальних закладів
є
активними
учасниками,
лауреатами,
призерами
фестивалів
та
конкурсів
регіонального,
всеукраїнського
та
міжнародного значення.
«Всеукраїнський конкурс піаністів»
заснований 2018 року у форматі регіонального
конкурсу піаністів. Один із співзасновників
конкурсу — кафедра естрадної музики
Інституту мистецтв РДГУ. Наразі взяли участь
понад 100 виконавців. Серед учасників учні,
студенти, концертмейстери спеціалізованих і
вищих мистецьких навчальних закладів I-IV
рівнів акредитації у конкурсних номінаціях
«фортепіано соло», «фортепіанний ансамбль»,
«концертмейстер». Директор конкурсу Буцяк
В. І. Виконавчий директор конкурсу Цюлюпа
Н. Л.
Всеукраїнський мистецький конкурсфестиваль «Музичні акварелі» проводиться
дистанційно серед учнів та викладачів
позашкільних мистецьких навчальних закладів
з 2021 року. Цього року брали участь понад 100
піаністів у номінації «соліст». Автор ідеї та
директор онлайн-конкурсу Безюльов Т. М.
Заступник директора конкурсу Мостовий С. В.
Наукова новизна роботи полягає в
здійсненні
комплексного
музикознавчого
аналізу фортепіанного виконавства як явища
української
культури.
Надано
оцінку
історичним
передумовам
розвитку
фортепіанного мистецтва. Визначено шляхи
становлення й розвитку фортепіанного
мистецтва на Рівненщині.
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Висновки. Напружені історичні події,
часта зміна політичних орієнтирів не могли не
вплинути на розвиток музичного мистецтва.
Досить суттєво позначилося на ньому
ідеологічне керівництво творчим процесом —
феномен, з яким практично не стикалися
попередні епохи. Лише останні роки
незалежної України від 1991 р. можуть
розглядатись як такі, що, попри фінансову
скруту, дозволили композиторам спілкуватись
із зарубіжними митцями, досконаліше вивчати
власну спадщину [6, 306].
Зародження
та
становлення
фортепіанного мистецтва відбувалось в умовах
розвитку вітчизняної музичної культури,
здійснювалось під впливом соціокультурних
передумов,
ґрунтувалось
на
творчих
досягненнях і взаємопроникненні української,
російської
та
західноєвропейських
фортепіанних шкіл.
На
базі
фактичного
матеріалу
встановлено, що фортепіанне мистецтво
Рівненщини досягло у своєму розвитку етапу
зрілості. Характерним для виконавства та
педагогіки краю є стрімке зростання рівня
фортепіанного мистецтва та насиченість цього
процесу позитивними зрушеннями, професійні
досягнення викладачів по класу фортепіано;
започаткування на території краю творчих
конкурсів та перемоги на них; участь та
перемоги
представників
фортепіанного
мистецтва Рівненщини в творчих конкурсах
поза межами регіону та за кордоном.
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СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ ТА ФОРТЕПІАНО
ЯК ВІДЗЕРКАЛЕННЯ ТВОРЧИХ ПОГЛЯДІВ СЕРАФИМА ОРФЕЄВА
Мета дослідження – виявлення інтонаційно-змістовного комплексу Сонати для скрипки та фортепіано
представника одеської композиторської школи Серафіма Орфеєва у напрямку виконавської інтерпретації
символіки твору. Методологія роботи ґрунтується на інтонаційно-стилістичному аналізі сонати, співставленні
споріднених творів українських композиторів в конкретному історичному періоді та виокремленні оригінальної
художньої концепції твору Орфеєва у відповідності до його світогляду. Наукова новизна полягає у тому, що
вперше розглянуто твір Орфеєва, який до цього часу не ставав предметом наукового дослідження, а також
виявлено значущість внеску композитора в розвиток інструментальної сонати XX століття. Визначаються
особистісні риси творчих уподобань митця через комплекс музичної символіки та віддзеркаленні в ній
багатозначності церковної православної традиції хорового мистецтва, міфологічної інформації народноісторичної архаїки у поєднанні з професійними здобутками на шляху розвитку жанру камерної сонати.
Висновки. Аналіз Сонати вказує на ознаки стильового пошуку С. Орфеєва, що увиразнився в поширенні
специфіки хорового письма, осмисленню якого (на прикладі творчості Миколи Леонтовича та Анатолія Лядова)
композитор приділяв велику увагу; в інструментальному мисленні, яке відображувалось у насиченні тканини
ансамблевого твору поліфонічним сплетінням голосів, і особливо прихованим багатоголоссям. Зв’язок з
народною творчістю впливає на відтворення експресивної динамічної картини народного свята. У досить
складному синтезі драматичного та ліричного створюється неповторна, наповнена глибокими емоціями
концепція музичного твору, яка яскраво поповнює жанр інструментальної сонати новими рисами у традиційноромантичному забарвленні.
Ключові слова: Серафим Орфеєв, соната, ансамблева узгодженість, голосоведіння, весняна обрядовість.
Shcherbakova Olga, Candidate of Art Criticism, Associate Professor Department of chamber ensemble of Odessa
National A. V. Nezhdanova Music Academy
Sonata for violin and piano as a Serafim Orfeyev’s creative views
The purpose of the article is to identify the intonation-content complex of the Sonata for Violin and Piano by the
representative of the Odesa School of Composers Serafym Orfeyev in the area of the performer's interpretation of the
symbolism of the sonata, comparison of similar works of Ukrainian composers in a specific historic period and identifying
the original artistic concept of Orfeyev's work in accordance with his mindset. The scientific novelty is based on the fact
that for the first time the work of Orfeyev, which has not yet been the subject of scientific research, is considered, and the
significance of the composer's contribution to the development of the instrumental sonata of the XX century is revealed.
Methodology. The personal features of the artist's creative preferences are determined through a complex of musical
symbolism and reflection of the multiple meaning of the Orthodox church tradition of choral art, mythological information
of folk-historical archaism in combination with professional achievements in the development of the chamber sonata
genre. Conclusions. Sonata's analysis points to the signs of S. Orfeyev's stylistic search, which was expressed in the
spread of the specifics of choral writing, to the comprehension of which (on the example of the works of Mykola
Leontovych and Anatolii Lyadov) the composer paid great attention; in instrumental thinking, which was reflected in the
saturation of the fabric of the ensemble work with a polyphonic plexus of voices, and especially hidden polyphony. The
connection with folk art influences the reproduction of an expressive dynamic picture of a folk holiday. A rather complex
synthesis of the dramatic and the lyrical creates a unique, deeply emotional concept of a musical work, which vividly
complements the genre of the instrumental sonata with new features in the traditional romantic color.
Key words: Serafym Orfeyev, sonata, ensemble coherence, voice leading, spring rituals.
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Актуальність
теми
дослідження.
Творчість талановитого композитора посилає
людству особисте емоційне звернення,
доповнюючи музичний простір свіжими ідеями
та інтонаційними новаціями. Сучасні виконавці
постійно прагнуть до розширення свого
репертуару,
що
неминуче
спонукає
досліджувати маловідомі твори. Тому у
нашому полі зору опинилася Соната для
скрипки та фортепіано Серафіма Орфеєва, –
представника одеської композиторської школи
– яка знаходилась лише у рукопису і не була
відома широкому загалу інструменталістів.
Неординарні рішення композитора, який
конструює діалог фортепіано і скрипки,
спираючись на безцінний досвід традицій
вокально-хорової та народної культури у
поєднанні з специфікою, яка стверджує
класичні інструментально-ансамблеві творчі
методи художнього узагальнення, значно
розширює панораму репертуару для даного
ансамблевого складу у виконавській та
педагогічній діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій розкриває
зацікавленість музикознавців до творчості
Серафима Орфеєва. Про це свідчать
дослідження творчого доробку композитора Р.
Розенберг [6], наукова розвідка Д. Андросової
про гармонізацію Орфеєвим прокименів для
богослужіння
[1],
сторінки
спогадів
В. Сухомлинова [8], Т. Малюкової-Сидоренко
[3], Л. Гойхман [2], які допомагають
заглибитись у систему творчо-художніх
поглядів
композитора.
Водночас
інструментально-ансамблева
творчість
композитора, яка потенційно вписана в історію
жанру камерного ансамблю та очікує на пошук
виконавських інтерпретацій, і нині залишається
на узбіччі музикознавчих розвідок.
Мета дослідження – виявити особливості
інструментального діалогу в Сонаті для
скрипки та фортепіано Серафіма Орфеєва у
його
спрямуванні
на
розкриття
інтерпретаторами авторського стилю. Для
цього необхідно вирішити ряд завдань:
визначити інтонаційно-змістовний комплекс
даної сонати в контексті камерної творчості
українських композиторів певного історичного
часу;
дослідити
співвідношення
індивідуального і загального в концепції твору.
Виклад основного матеріалу. Чимало
українських композиторів зверталось до жанру
скрипкової сонати у 30-ті роки XX століття. Їх
твори
виявляють
розмаїття
стильових,
драматургічних і конструктивних рішень.

Тяжіння Б. Лятошинського до експресивної
емоційності викликало таку думку сучасника:
«Почавши з вишуканої манери французького
імпресіонізму, він в останній час вже цілком
знайшов себе у похмурому, зосередженим
драматизмі скрипкової сонати» [Цит. за : 5,
202]. У своїй Сонаті М. Коляда виступив
майстром красивих гармонічних поєднань,
вплітаючи в них народно-побутові українські
інтонації. Напруження історичних змін в
суспільстві, яке відчував молодий Г. Таранов у
20-ті роки, знайшло відображення у програмній
назві «Надгробна соната». Музикознавець
Д. Харитонова як основне джерело світогляду
В. Косенка на прикладі його Сонати відмічає
«романтизм, неофольклоризм та символізм» [9,
140]. В. Золотарьов в музиці Сонати яскраво
втілив
особисті
почуття
від
подій
громадянської війни. В ритміці та мелодійності
Сонати М. Вілінського відчувається вплив
художніх методів його сучасників О. Скрябіна,
С. Рахманінова, О. Глазунова, і особисто
А. Лядова, до музики яких він проявляв
значний інтерес.
На думку Л. Раабена, «Велика Вітчизняна
війна сколихнула українських композиторів.
Багато з них змушені були тимчасово покинути
рідний край, познайомитися з життям і побутом
інших народів, що по-своєму збагатило їх
музику» [5, 207]. Серафим Орфеєв особисто
приймав участь у цій страшній для нашого
народу війні, тому ціннісним являється його
внутрішньо-людський досвід, який втілився у
його музиці. Щоб зрозуміти вольові сторони
натури Орфеєва хочемо навести спогади
композитора Т. Малюкової-Сидоренко, яка
писала: «Не могу забыть о своей первой
послевоенной встрече с ним – инвалидом
войны, измученным тяжелым ранением,
пришедшем в консерваторию в потрепанной
шинели, опираясь на палку. Орфеев тот же час
по прибытии приступил к работе в
консерватории» [3, 230].
Соната для скрипки та фортепіано
написана композитором у 1947 році, лише за
кілька років після повернення з пораненням з
фронту, де він захищав свою Вітчизну протягом
чотирьох років у якості офіцера. Однак музика
Сонати вражає своїми світлими настроями,
пронизана тонкою лірикою, апелює до
фольклорних джерел.
Соната складається з чотирьох частин, в
яких чергуються ліричні одкровення автора з
енергією, яка тісно пов’язана з народним
музикуванням. Перша частина Сонати (Allegro
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moderato) розкриває тяжіння Орфеєва до
витонченого ліризму, що нагадує сторінки
багатьох фортепіанних творів яскравого
представника романтичного стилю Фрідеріка
Шопена,
зв’язок
з
«безперервністю
мелодичного розвитку» як певної якості мелосу
музикознавці
знаходять
в
контексті
авторського стилю А. Лядова [7, 60], чисте
голосоведіння якого поціновував Орфєєв (як і
його вчитель Микола Вілінський). Відзначимо,
що у своїх музикознавчих розвідках Орфеєв
помічав
подібність
творчих
методів
Леонтовича та Лядова на прикладі обробки
«Дударика» [4, 50].
Красі і пластичності музичній мові цієї
частини
будуть
відповідати
прагнення
інтерпретаторів до мелодійної плавності в грі.
За виключенням маленьких епізодів, уся
музична тканина Першої частини виконується
legato. Водночас, для розкриття виконавцями
образно-чуттєвого стрижня цієї частини,
необхідно приділити увагу різноманіттю у
звуковидобуванні, що насичує музику грою
тембральних барв.
Специфіка мислення композитора тяжіє
до поліфонічності фактурного викладу.
Недаремно особливе місце у діяльності
Серафіма Орфеєва займає читання курсу
поліфонії в Одеській консерваторії, в якому він
особливу увагу приділяв творам Й. Баха та
хоровій творчості М. Леонтовича. В спогадах
Л. Гойхман зазначає, що «в слуховом
восприятии им все сверялось как бы по
“идеальной модели” хорового пения и ее
воплощению в звучании Пигровского хора» [2,
76]. Надзвичайний вплив хорової творчості М.
Леонтовича та глибинні знання церковної
православної традиції – це ті музичні шари, що
найбільш
імпонували
Орфєєву
для
композиторського
втілення
камерноінструментального сонатного циклу. Тому
інтерпретація цього твору вимагає від
виконавців особливого почуття вокальності і
вміння інтонувати в прихованій в акордовій
фактурі кантиленній лінії (в фортепіанній
партії), вести гнучкий в динаміці ансамблевий
діалог між скрипкою і фортепіано.
Автор вводить у ліричний діалог Першої
частини Сонати емоційно насичені драматичні
підйоми. Треба зазначити, що у таких епізодах
фортепіанна партія носить досить самостійний
характер, майже не дублюючи мелодію
скрипки. Використання опори на басовий голос
у фортепіано створює об’ємність загального
звучання ансамблю, надає відчуття широкого
простору.

Зазначимо, що Друга частина Сонати під
назвою
«Веснянка»
стала
настільки
популярною в репертуарі скрипалів, що
сприймається як окремий твір автора. Як і в
«Веснянках» інших українських композиторів,
у Орфеєва енергетика руху в поєднанні з
танцювальними фігурами хороводного типу
створює яскраве дійство, яке нагадує про
народно-обрядові витоки музичної культури,
заклик до радісної зустрічі весни, яка сповіщає
про пробудження природи.
Музика «Веснянки» спирається на
танцювально-ігровий характер, в якому
домінує моторний тип мелодики. Водночас це
підкреслює і мелодичну виразність середнього
розділу, який поетично розкриває душевну
гармонію людини в її сприйнятті краси
природи. Інтонаційно мелодія «Веснянки»
пов’язана з жартівливою піснею «Ой вийду я на
вулицю» («Ой вийду я на вулицю: гарна я! Туди
сюди оглянуся: гарна я!»), яку Орфеєв добре
знав, вивчаючи хорові обробки М. Леонтовича.
Композитор використовує різноманітний
технічний арсенал звуковидобування на
скрипці, щоби імітувати народну скрипкову
традицію виконання танцювальних награвань з
приспівками. Використання піаністом педалі
тільки для підкреслення ритмічного пульсу для
зберігання
характерних
для
щипкових
народних
інструментів
прийомів
звуковидобування допоможе підсилити виразні
ефекти,
притаманні
народнопісенному
звучанню.
Центральне місце в музиці Сонати
Орфеєва займають багатобарвні і несподівані
гармонічні модуляції. Акордові послідовності в
фортепіанній
партії
наповнюються
мелодизмом, вказуючи на важливість для
композитора цього принципу як образновиражального завдання, що в деякій мірі
споріднює його стиль з французьким
композитором К. Дебюссі, в музиці якого сам
композитор відзначав незвичайну роль
гармонії.
Третя частина Сонати тяжіє до створення
тужливого настрою, пробудження у слухача
серйозних і зворушливих думок. Недаремно
композитор підкреслив це в ремарці doloroso (з
іт. «з біллю, скорботно»). Особливого образновиражального значення набуває молитовність
(багато секундових низхідних інтонацій); вибір
автором гармонії, сповненої внутрішньої
експресії; проведення мелодичного матеріалу в
партіях скрипки та фортепіано в унісон, що тим
самим розширює «звукове поле» ансамблю.
Як зазначає Д. Андросова, «природно, що
для С.Д. Орфеєва, сина священика й
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спадкоємця сімейної традиції Богослужбового
шляху, було непорушним правило писання
церковної музики» [1, 263]. Першою музичною
освітою для Серафима Дмитровича стала
духовна семінарія, потім вже музичний
технікум у Воронежі та Одеський музичнодраматичний інститут.
Важливим фактором у створенні
романтично піднесеного настрою в одному з
кульмінаційних епізодів частини (тт. 79–88)
набуває поліфонія голосів в інструментальних
партіях. Треба пам’ятати, що сам Орфєєв на
лекціях по гармонії навіть студентів привчав
любуватися графічною логікою розташування
голосів-ліній, при цьому грав гармонічні
переходи особливим туше, виокремлюючи
мелодійний рельєф кожного голосу [2, 77].
Особливого
підйому
драматичного
висловлювання автор досягає у фортепіанному
соло (тт. 96–112). Поліфонічне сплетіння
скорботної мелодії з досить емоційно виразним
проведенням октавами шістнадцятками на
підйомі звучності пов’язано з бажанням автора
розкрити проникливість внутрішніх почуттів
людини, підкреслити глибину її драматичного
переживання. Кульмінація цієї частини досягає
симфонічного розмаху звучання.
В лінії драматургічного розвитку
Четвертої
частини
Сонати
(Finale)
простежується
співставлення
енергійнобадьорого та ліричного настроїв. Як і в Другій
частині Сонати, музиці танцювального
характеру відповідає виконавське відчуття
стабільної ритмічної основи. Досягнення
ансамблевої узгодженості в рівномірнозвуковому та
артикуляційно-штриховому
виконанні почергово ефектних пасажів (тт.
308–335, 348–367) в партіях обох інструментів
відповідає художньому задуму композитора у
формуванні асоціації зі стихією народного
святкового настрою.
Відношення до чистого голосоведіння
спроможне
розкритися
при
чутливому
ставленні виконавців Сонати до ладового
освітлення або затемнення елементів музичної
мови, в яких приховані всі багаті нюанси
художнього образу. Поява у заключному
фрагменті Четвертої частини Сонати, який
підсумовує драматургічний зміст всього твору,
теми з Першої частини в новому метроритмічному
та
фактурно-гармонічному
варіантах у фортепіано, з об’єднанням (в
заключних тактах) виконання зі скрипкою,
стверджують основну ідею твору як Гімну
Божественній Любові, Красі і Надії.
Талант Серафима Орфеєва відмічали
його
сучасники
А.
Штогаренко,

М. Баланчівадзе, К. Данькевич. Дуже влучними
стали слова Л. Ревуцького про те, що
композитору «присущи прекрасное владение
материалом, инициативность и находчивость,
большой практический опыт» [Цит. по кн.: 2,
76]. На це вказує і успіх Сонати Серафіма
Орфеєва, виконаної в рамках концерту
студентів класу О. Щербакової «Камерна
музика одеських композиторів» в 2012 році, що
був
присвячений
100-річчю
Одеської
національної музичної академії імені А. В.
Нежданової та 75-річчю Одеського обласного
відділення композиторів України
Висновки. В інтонаційній структурі
Сонати для скрипки та фортепіано Серафима
Орфеєва ясно відчувається успадкована
композитором від його педагога М. Вілінського
любов до вишуканого голосоведіння, що
спирається на базові риси композиторському
стилю
А. Лядова.
Концентрація
уваги
композитора до складних засобів поліфонічної
майстерності
обумовлюється
глибоким
вивченням творчого методу М. Леонтовича –
майстра хорового мистецтва – і має суттєвий
вплив на ствердження фактурно-поліфонічних
прийомів в українській камерній сонаті.
Гармонійне поєднання в драматургічній
концепції Сонати для скрипки та фортепіано
Серафіма Орфеєва ліричних, драматичних та
народно-побутових образів вимагають від
інтерпретаторів – учасників ансамблю –
детального
виявлення
усіх
художньозмістовних
маркерів
нотного
тексту.
Поліфонічне
ускладнення
фактури
підголосковим рухом, перевага акордового
викладу для загострення мелодійної експресії в
фортепіанній партії Сонати сприймається як
прояв різноманітних почуттів і думок автора
відповідно до післявоєнних життєвих обставин
та
настроїв.
Технічні
прийоми,
що
використовуються в обох інструментальних
партіях, підкорені створенню динамічної
взаємодії емоційних відтінків художнього
образу твору.
Музика Сонати виявляє майстерність
автора, і саме головне – найщиріші почуття
духовно відкритого серця. Високі художні
якості цього твору, прекрасне поєднання
витонченої
лірики,
танцювальності
і
жартівливості,
притаманної
народній
творчості, піднесеності, яка веде до загально
радісного настрою, заслуговують уваги
виконавців до цього твору, який може гідно
доповнити камерно-ансамблевий репертуар.
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УКРАЇНСЬКА ВОКАЛЬНА МУЗИКА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У ПЕДАГОГІЧНОМУ РЕПЕРТУАРІ СОЛІСТІВ-ВОКАЛІСТІВ
Мета роботи. У роботі охарактеризовано сучасний вокально-педагогічний репертуар з позицій його
репрезентативності щодо музичних течій ХХ – початку ХХІ ст. Методологія дослідження базується на поєднанні
історико-культурного, системного, аналітичного, прогностичного методів, що дало можливість
продемонструвати обмеженість навчального репертуару вокалістів відповідно до дидактичних завдань та
потенційну відкритість для розширення його жанрово-стильової палітри у зв’язку з необхідністю підготовки
універсального академічного співака. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в українській науці вперше
було розкрито проблемні питання змістовного наповнення педагогічного репертуару академічних вокалістів у
контексті жанрово-стильового розмаїття вокальної музики ХХ – початку ХХІ ст. Висновки. Сучасний
педагогічний репертуар, що використовується при підготовці академічних вокалістів, не відображає стильового
та жанрового розмаїття музичного мистецтва ХХ – початку ХХІ ст., зокрема не містить композицій авангардного
плану, які вже давно є константою сучасної музичної культури. Практичне знайомство з авангардною класикою
можливе в рамках факультативу для тих вокалістів, що планують спеціалізуватися в даному напряму академічної
музики, однак педагогічний репертуар підготовки академічного вокаліста не передбачає виконання творів
авангардного характеру та набуття відповідних навичок. Причинами недоцільності включення авангардної
музики ХХ – початку ХХІ ст. до основного навчального репертуару є відсутність часової дистанції, не завжди
високий художній рівень сучасних творів, неможливість включення сучасної вокальної музики авангардного
характеру до хрестоматій через особливості її запису та форм побутування, а також пріоритетність для
навчального процесу класичного вокального репертуару як такого, що формує виконавський апарат вокаліста.
Натомість українська естрадна класика середини ХХ ст. є невід’ємного складовою навчального репертуару
сучасного академічного вокаліста, оскільки слугує містком між елітарною та масовою музичною культурою.
Ключові слова: українське вокальне мистецтво ХХ – початку ХХІ століття, мистецькі заклади вищої
освіти, педагогічний репертуар, академічний спів, естрадний спів.
Mustafayev Femiy, Professor of the Department of Academic and Variety Vocal and Sound Processing of the
National Academy of Culture and Arts Management, People’s Artist of Ukraine
Ukrainian vocal music of the 20th – early 21st century in the pedagogical repertoire of the soloist-vocalist
The purpose of the article. The paper describes the contemporary vocal pedagogical repertoire from the
standpoint of its representativeness in relation to musical trends of the 20 th – early 21st century. The methodology is based
on a combination of historical, cultural, systemic, analytical, predictive methods, which made it possible to demonstrate
the limited educational repertoire of vocalists, respectively, with didactic tasks and potential openness to expand its genre
and style palette in connection with the need to train a universal academic singer. The scientific novelty of the paper lies
in the fact that in Ukrainian science for the first time the problematic issues of the content of the pedagogical repertoire
of academic vocalists in the context of the genre and style diversity of vocal music of the 20th – early 21st centuries were
revealed. Conclusions. The contemporary pedagogical repertoire used in the preparation of academic vocalists does not
reflect the stylistic and genre diversity of the musical art of the 20 th – early 21st centuries, in particular, it does not contain
avant-garde compositions, which have long been a constant of contemporary musical culture. Practical acquaintance with
avant-garde classics is possible as part of an elective for those vocalists who plan to specialize in this direction of academic
music, however, the pedagogical repertoire of training an academic vocalist does not provide for the performance of
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works of an avant-garde character and the acquisition of appropriate skills. The reasons for the inexpediency of including
avant-garde music of the 20th – early 21st century in the main educational repertoire is the absence of a temporal distance,
not always a high artistic level of contemporary works, the impossibility of including contemporary vocal music of an
avant-garde character in the anthology due to the peculiarities of its notation and forms of existence, as well as the priority
for the educational process of the classical vocal repertoire as such that forms the vocalist’s executive apparatus. At the
same time, Ukrainian variety classics of the 20th century is an integral part of the educational repertoire of a contemporary
academic vocalist, as it serves as a bridge between elite and popular musical culture.
Key words: Ukrainian vocal art of the 20th – early 21st centuries, art institutions of higher education, pedagogical
repertoire, academic singing, variety singing.

Актуальність
теми
дослідження.
Підготовка солістів-вокалістів у мистецьких
закладах вищої освіти передбачає не лише
опанування ними професійних навичок, а й
формування високої професійної культури
співу, яка невід’ємна від широкого кругозору та
орієнтації на багатовікову національну
культурну традицію. Майбутній виконавець у
процесі навчання повинен теоретично і
практично ознайомитися з народнопісенною
творчістю та класичним доробком українських
композиторів, що є фундаментом підготовки
професійного
співака.
Однак
зазвичай
знайомство
вокалістів
з
українською
вокальною музикою обмежується народною
піснею в обробках українських композиторів та
творами композиторів ХІХ – початку ХХ ст. З
музики ХХ ст. до навчального репертуару
потрапляють лише ті твори, які базуються на
класичній традиції, що була сформована у
ХІХ ст. Таким чином постає питання щодо
присутності авангардної музики ХХ ст. в
сучасному
навчальному
репертуарі
українських
академічних
вокалістів
та
доцільності (або недоцільності) його перегляду
відповідно до зміни мистецької парадигми, що
вплинула на зміст і форму музичних творів ХХ
– початку ХХІ ст.
Аналіз досліджень і публікацій. На
сьогоднішній день українська вокальна музика
є достатньо глибоко дослідженою як з точки
зору композиторської творчості, так і
виконавської
діяльності.
У
монографії
В. Антонюк «Українська вокальна школа:
етнокультурологічний
аспект»
[1]
та
підручнику Б. Гнидя «Історія вокального
мистецтва» [5] розглядається українське
академічне вокальне мистецтво як культурний
феномен у його історичній динаміці. Питанням
сучасного
українського
вокального
виконавства присвячені дисертації О. Баланко
[2], Ван Цзо [3], О. Єрошенко [6], Т. Захарчук
[7], однак лише у роботі О. Баланко системно
описано особливості виконання сучасної
камерно-вокальної музики авангардного плану.
І. Вілінська [4] у своїй роботі приділяє увагу
значенню репертуару у професійній підготовці

співака, але в силу того, що її праці, у тому
числі й зазначена, були написані в радянські
часи, питання музики авангардного плану в її
роботах не підіймалися. У численних наукових
розвідках педагогічного напряму в основному
підіймаються питання вокальної підготовки
викладачів співів та музики у загальноосвітніх
школах, а тому в них проблематика авангардної
музики в педагогічному вокальному репертуарі
ХХ ст. в принципі неможлива. В нових
історичних умовах, коли відчувається гостра
необхідність
конкурентоспроможного
універсального академічного вокаліста, який не
просто володіє голосом і здатен виконувати
класичний академічний репертуар, а й
нетрадиційну (авангардну) музику ХХ –
початку
ХХІ ст.,
питання
можливості,
необхідності та доцільності включення до
навчальних програм музики авангардного
плану набувають особливої актуальності. Тим
не менше, у наукових працях сучасних
дослідників ці питання не ставляться, не
обговорюються і не вирішуються.
Мета статті – характеристика сучасного
вокально-педагогічного репертуару з позицій
його репрезентативності щодо музичних течій
ХХ – початку ХХІ ст.
Виклад основного матеріалу. Українська
вокальна школа має давні традиції і значні
здобутки, які дозволяють говорити про її
вагомий внесок у світову музичну культуру. Це
стало можливим завдяки існуванню потужних
мистецьких освітніх осередків, серед яких
Національна музична академія України
ім. П. І. Чайковського, Одеська національна
музична
академія
ім. А. В. Нежданової,
Львівська національна музична академія
ім. М. В. Лисенка, Харківський національний
університет мистецтв ім. І. П. Котляревського,
де протягом десятиліть було виховано сотні
оперних й камерних співаків, що стали окрасою
української та світової сцени. Провідні
викладачі зуміли підготувати високофахових
вокалістів і завдяки своїй високій педагогічній
майстерності, і завдяки грамотному підбору
репертуару, в якому органічно сполучаються
високий художній рівень музичного матеріалу,
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дидактична
послідовність,
опора
на
національні музичні традиції з пріоритетністю
української вокальної музики. Однак вихід
українських співаків у світовий простір
показав, що сучасне вокальне мистецтво є
багатожанровим і різностильовим, а класична
вокальна музика епохи бельканто не охоплює
весь спектр академічної музики ХХ – початку
ХХІ ст. Ще у період навчання вокалісти беруть
участь у різних музичних проєктах, пов’язаних
з сучасною композиторською творчістю, де
можуть сполучатися естрадний або народний
спів, причому останній не лише української, а й
інших культурних традицій (наприклад,
горловий спів), виникати різного роду
перформативні форми, і, врешті решт,
використовуватися
вокальні
прийоми
класичного авангарду першої половини ХХ ст.,
які не втратили актуальності й сьогодні.
Безумовно, не усе це має бути предметом
вивчення в класі академічного співу, однак чи
можливо хоча б факультативно ознайомлювати
академічних
вокалістів
з
напрямами,
прийомами та формами співу ХХ ст. заради
того, щоб навчити правильно користуватися
голосовим апаратом при виконанні музики, яка
виходить за рамки класичного бельканто?
Питання оновлення змісту навчання і,
відповідно, навчального репертуару у процесі
підготовки академічного вокаліста є гостро
актуальним, оскільки сучасний вокаліст є не
лише виконавцем, а й співавтором музичного
твору, а тому вимоги до його виконавської
майстерності нині суттєво підвищилися.
О. Баланко у своїй дисертації зазначає, що
«музично-виражальна система співака у
сучасному розумінні – це сукупність інтелекту
<…>, вокальних та артистичних даних,
природних і набутих властивостей, за
допомогою
яких
розкривається
композиторський
задум
і
формується
виконавська майстерність та вокальноартистична мобільність співака. Головним
критерієм останньої є розвинута здібність і
уміння розкривати художній зміст творів за
допомогою широкого спектру відповідних
засобів виконавської виразності» [2, 188].
Засоби виразності в сучасній музиці є вельми
різними, і серед них дослідниця відмічає
інструменталізацію
вокальної
партії,
використання
специфічних
прийомів
звуковидобування та артикуляції. До вокальної
компоненти в сучасній творчості часто
додається й театральна (рухи, пластика, міміка
як складова художнього образу, яка може
доповнюватися костюмами та сценографією).
Також співак має володіти креативними

навичками розшифровки сучасної нотації, яка
не тільки є відмінною від класичної, а й у
кожного композитора індивідуальною [2, 186–
187]. Таким чином констатуємо, що сучасний
академічний
вокаліст,
щоб
бути
конкурентоспроможним,
повинен,
окрім
бездоганного володіння голосом, мати багато
інших вмінь, необхідних для виконання
сучасної академічної музики. Тому вважаємо за
необхідне дати можливість професійним
вокалістам опанувати навички виконання
сучасної академічної музики, доповнивши
навчальний репертуарний список творами, які
можуть виконуватися факультативно у тих
випадках,
коли
співак
має
намір
спеціалізуватися на сучасній музиці. Проте
зазначаємо, що це зробити навіть з технічної
точки зору непросто.
Першою
перепоною
може
стати
проблема публікації (друку) творів, які мають
увійти в навчальний репертуар, тобто
включитися в хрестоматійні збірки. Музика
ХХ ст. і тим більше ХХІ ст. авангардного
напряму часто не включається у навчальні
хрестоматії
(див.,
наприклад,
видання
«Хрестоматія: для сольного співу: Пісні,
романси, арії українських композиторів» [8],
третя частина якої містить українську музику
ХХ ст.) саме через її авангардний характер –
використання некласичних прийомів співу,
спеціальні авторські нотації, виконавський
склад, який не є нормованим і дозволяє
долучати до традиційної дуету голосу й
фортепіано різні інструменти, іноді некласичні.
Нагадаємо, що саме поняття хрестоматії
передбачає однозначне тлумачення нотного
тексту і максимальне наближення до оригіналу.
Тому такого роду твори навряд чи увійдуть до
хрестоматій, що суттєво обмежує їх
використання в навчальних цілях. Навіть якщо
врахувати таку можливість як звернення до
оригінального
видання
творів
поза
навчальними посібниками, у багатьох випадках
і це є неможливим, особливо щодо сучасної
творчості, бо в Україні, за рідкісним винятком,
відсутня практика друку сучасних партитур та
клавірів, а самі твори виконуються за
авторськими
рукописами,
які
сьогодні
пишуться не від руки, а набираються на
комп’ютері за допомогою відповідних програм.
Тож в навчальний репертуар ці твори можуть
потрапити лише в тих випадках, коли
композитор надасть партитуру чи клавір тим чи
іншим студентами чи їх викладачам.
Другою перепоною, і, на нашу думку, чи
не найважливішою, є художній рівень сучасних
творів. Навчальний репертуар має базуватися
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на класичних зразках, що пройшли перевірку
часом. Це має стосуватися й сучасної музики,
яка також повинна мати історичну дистанцію
хоча б десять років, щоб увійти до навчальних
програм. Однак далеко не всі твори
авангардного напряму є такими, що їх можна
вважати золотим фондом вокальної класики.
Наприклад, ті композиції, що проаналізувала
О. Баланко у своїй дисертації («Ехос»,
«Undergraund birds» В. Польової, «Crying»,
«Homo ludens IV» В. Рунчака, «Білий Ангел»
Л. Сидоренко), є високохудожніми творами, які
вже увійшли в скарбницю сучасної української
камерно-вокальної музики. Однак з багатьох
причин,
передусім
через
виконавські
складності, вони навряд чи можуть стати
повноцінною
складовою
сучасного
навчального репертуару вокаліста навіть у його
факультативній частині, хоча, як ми вже казали,
було б бажано уводити до навчального
факультативного репертуару високохудожні
авангардні композиції для ознайомлення, але
менш масштабні і більш прості для виконання,
ніж зазначені вище твори.
Щодо сучасної музики, яка б могла
увійти до навчального репертуару зауважимо,
що навряд чи колись увійдуть до навчальних
програм
вокалістів
(так
само
й
інструменталістів)
авангардні
твори
перформативного плану, де перформанс є
центральним компонентом, а музична складова
відходить на другий план, як, наприклад,
композиція Анни Аркушиної «З життя
силуетів» для скотчу, скляної банки, цинкової
пластини, металевої мочалки та голосу чи
Сергія Вілки «Епітафія Нарцису» для
електродрилі з дерев’яним бруском, двох
емальованих кришок, голосу з кухлем для чаю,
оплесків рук та тупоту ніг (ці й інші подібні
твори прозвучали на концерті з промовистою
назвою
«Маленькі
трагедії» на
ХХІ
Міжнародному фестивалі «Музичні прем’єри
сезону» 9 квітня 2011 року). Такого роду
композиції
не
передбачають
наявність
вокальної освіти у виконавців, оскільки голос
композитори трактують не як вокальний
феномен, а як один з можливих типів саунду.
Втім, сучасний вокаліст має бути готовим і до
такого роду творчості, оскільки вона також є
частиною сучасного музичного простору, але їх
підготовка та виконання має бути поза
навчальним процесом.
По-третє, ми вважаємо, що для вокаліста
у процесі навчання важливо отримати
передусім вокальні навички, сформувати
вокальний апарат на базі класичного бельканто
і оволодіти голосом як досконалим музичним

інструментом. Досконале володіння голосу
передбачає саме той ступінь вокальної
майстерності, коли співак може на високому
фаховому рівні виконати будь-яку музику, у
тому числі й авангардну. Тому, на нашу думку,
більшу увагу при підготовці академічного
вокаліста треба приділяти формуванню
вокальних навичок, які формуються лише на
класичному репертуарі. Однак, як вже було
зазначено, ми не відкидаємо значимості
опанування співаком під час навчання й
сучасними вокальними прийомами в тих
випадках,
коли
вокаліст
прагне
спеціалізуватися саме на сучасній академічній
музиці.
Якщо
говорити про академічний
вокальний репертуар ХХ ст., то хотілося б
зупинитися на ще його одній складовій, а саме
українській камерній вокальній музиці 1950–
1970-х рр. Ці твори широко представлені у вже
згадуваному виданні «Хрестоматія: для
сольного
співу:
Пісні,
романси,
арії
українських композиторів» [8], і серед них
низка
композицій
(твори
О. Білаша,
І. Карабиця,
П. Майбороди,
І. Поклада,
І. Шамо), які відоми широкому загалу як
естрадні. Попри те, що вокалісти, що
спеціалізуються на естрадному співі, також
виконують класичний український естрадний
репертуар, ті ж самі композиції є органічною
частиною підготовки й академічного вокаліста.
Для того, щоб зрозуміти, чому ті ж самі твори
можна розглядати і як естрадні, і як академічні,
а тому придатні для підготовки і естрадних, і
академічних співаків, згадаємо, як виглядала
українська пісенна естрада 1950–1970-х рр.
У
1950–1970-х рр.
між
пісенноромансовою академічною та естрадною
лірикою не було великої прірви. Естрадні пісні
виконувалися під симфонічний оркестр
вокалістами, які були солістами опери чи
філармонії. Академічний вокал солістів,
академічна освіта авторів пісень, аранжування
пісенних композицій за усіма правилами
класичного оркестрування – усе це зближало
академічну музику та естраду середини ХХ ст.
Сьогодні
це
визнається
класичним
музикознавством, і в наукових роботах
українську естрадну музику того періоду усе
частіше вивчають в контексті академічної
вокальної творчості. Так, у роботі українськокитайського дослідника Ван Цзо, присвяченій
виконавській практиці українського солоспіву
ХХ ст., естрадна вокальна музика 1960–1970х рр. розглядається як структурно-семантичний
варіант класичного українського солоспіву.
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Дослідник вважає, що український
естрадний солоспів є різновидом масової
музики, але який базується на традиціях
камерно-вокального
музикування.
Він
відзначається
багатокомпонентністю,
поєднавши народний мелос, традиційний
український
солоспів
із
західними
танцювальними ритмами; усі його складові
цементуються національною своєрідністю
музично-поетичного матеріалу. Ван Цзо
зазначає,
що
українські
композитори
культивували ліричну естрадну пісню,
формуючи еталон естрадного солоспіву
ліричного змісту з опорою на народнопісенну
стилістику, доповненою елементами джазу та
масової музики. Таким чином, український
естрадний солоспів середини ХХ ст. поєднував
фольклорну, академічну та естрадну традиції,
що стало причиною його життєспроможності
як жанру, який став популярним у слухачів,
виконавців та композиторів [3, 127–128]. Далі
музикознавець, який є одночасно артистомвокалістом, аналізує інтерпретації кількох
відомих естрадних пісень авторства пісень
О. Білаша,
В. Івасюка,
І. Поклада,
які
виконують академічні та естрадні співаки,
наголошуючи на виконавській персоніфікації
вокальних творів як базовій для визначення
національної специфіки естрадного солоспіву.
Зазначимо, що ці аналізи дуже показові,
оскільки спираються на слуховий досвід Ван
Цзо як вокаліста. У своїй викладацькій роботі з
академічними та естрадними вокалістами ми
також стикалися з тим, що той самий твір
української
естрадної
класики
можна
виконувати по-різному, враховуючи не лише
індивідуальну манеру виконавця, а й традиції
академічного або естрадного співу відповідно.
Це стосується і музичного супроводу
(виконання з концертмейстером або під
фонограму, яка може бути оркестровою або
естрадно-ансамблевою
з
використанням
електроінструментів),
але
передусім
у
вокальному інтонуванні. Академічний співак
найчастіше намагається максимально точно
притримуватися нотного тексту, написаного
автором, тоді як естрадний виконавець майже
завжди відхиляється від авторського тексту,
найчастіше в його ритмічній складовій. Також
академічний співак підкреслює вокальність
мелодичної лінії, тим самим апелюючи до
пісенно-романсової ґенези сучасної естрадної
пісні,
тоді
як
естрадний
виконавець
орієнтується на вокально-декламаційний стиль,
характерний для естрадного мистецтва. Але
важливо те, що естрадна пісня 1950–1970-х рр.
завдяки своїм художнім якостям сьогодні

увійшла
до
навчального
репертуару
академічних вокалістів, долаючи межі між
масовим і елітарним мистецтвом.
Висновки.
Сучасний
педагогічний
репертуар, що використовується при підготовці
академічних
вокалістів,
не
відображає
стильового та жанрового розмаїття музичного
мистецтва ХХ – початку ХХІ ст. Музика
авангардного плану, яка вже давно є
константою сучасної музичної культури,
передбачає володіння співаком специфічними
прийомами звуковидобування та артикуляції,
вимагає від вокаліста артистичних навичок при
виконанні
композицій
перформативного
характеру, а також розуміння сучасної нотації.
Практичне
знайомство
з
авангардною
класикою можливе в рамках факультативу для
тих вокалістів, що планують спеціалізуватися в
даному напряму академічної музики, однак
педагогічний
репертуар
підготовки
академічного
вокаліста
не
передбачає
виконання творів авангардного характеру та
набуття відповідних навичок. Причинами
недоцільності включення авангардної музики
ХХ – початку ХХІ ст. до основного
навчального репертуару є відсутність часової
дистанції, не завжди високий художній рівень
сучасних творів, неможливість включення
сучасної вокальної музики авангардного
характеру до хрестоматій через особливості її
запису та форм побутування, а також
пріоритетність для навчального процесу
класичного вокального репертуару як такого,
що формує виконавський апарат вокаліста.
Натомість українська естрадна класика
середини ХХ ст. є невід’ємного складовою
навчального
репертуару
сучасного
академічного вокаліста, оскільки слугує
містком між елітарною та масовою музичною
культурою.
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ХОРОВИЙ ДИРИГЕНТ МИКОЛА ГОБДИЧ: ГРАНІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Мета дослідження: здійснити аналіз творчої особистості видатного хормейстера кінця ХХ – початку ХХІ
століття Миколи Гобдича, розглянути напрямки його багатогранної діяльності упродовж 30 років, підтвердити
вагомий внесок митця у відродження національного хорового мистецтва України, привернути увагу
музикознавців до дослідження творчого доробку майстра хорового виконавства. Методологія дослідження:
історичний та загально-науковий методи було використано під час аналізу хорового руху в українському соціумі
періоду державної незалежності, порівняльний метод дозволив виявити вагомий внесок Камерного хору «Київ»
у відродження національних традицій духовного співу, системний метод було використано в оцінці діяльності
керівника хору, М. Гобдича. Наукова новизна полягає в тому, що вперше було відзначено творчу взаємодію
М. Гобдича з такими сучасними композиторами, як Леся Дичко, Віктор Степурко, Мирослав Скорик, Ромуальд
Твардовський, Валентин Сильвестров, підкреслено значення його організаторської, видавничої та наукової
діяльності. Висновки. На межі ХХ та ХХІ століття розквіт духовної хорової творчості міцно пов’язаний з
творчою діяльністю М. Гобдича та Камерного хору «Київ», засновників Міжнародного фестивалю
«Золотоверхий Київ», який зміг відродити зв’язки між минулим та сучасним. Творча діяльність М. Гобдича, як
хормейстера, аранжувальника, редактора, діяча культури заслуговує на прискіпливішу увагу музикознавців.
Ключові слова: хорове мистецтво, духовна хорова музика, Микола Гобдич, Камерний хор «Київ», нотна
бібліотека, хоровий фестиваль.
Zalevska Olena, graduate student of National Academy of Culture and Arts Management
Сhoir conductor Mykola Hobdych: the facets of a creative personality
The purpose of the article is to analyze the creative personality of Mykola Hobdych, to consider the directions
of his multifaceted activity for 30 years, to confirm the significant contribution of the artist to the revival of the national
choral art of Ukraine, to draw the attention of musicologists to the study of the creative work of the master of choral
performance. Methodology. Historical and general scientific methods were used in the analysis of the choral movement
in Ukrainian society during the period of state independence, the comparative method revealed a significant contribution
of the Kyiv Chamber Choir to the revival of national traditions of spiritual singing, the systematic method was used to
assess the activity of the choir leader Gobdich. The scientific novelty is that for the first time M. Hobdych's creative
interaction with such modern composers as Lesya Dychko, Viktor Stepurko, Myroslav Skoryk, Romuald Tvardovsky,
Valentyn Silvestrov was noted, the importance of his organizational, publishing, and scientific activity was emphasized.
Conclusions. At the turn of the XX and XXI centuries, the flourishing of spiritual choral creativity is strongly connected
with the creative activity of M. Hobdych and the Kyiv Chamber Choir, as the founders of the International Festival
"Golden-Domed Kyiv", which was able to revive the links between past and present. M. Hobdych's creative activity as a
choirmaster. arranger, editor, and cultural figure deserves the more meticulous attention of musicologists.
Key words: choral art, spiritual choral music, Mykola Hobdych, Kyiv Chamber Choir, music library, choral
festival.

Актуальність
теми
дослідження.
Наприкінці ХХ – початку ХХІ століть
українське хорове мистецтво пережило період
бурхливого підйому та справжнього розквіту.

Безумовно, цьому сприяли історичні умови, не
обмежена ідеологічною цензурою можливість
повернення до своїх національних культурних
джерел, духовного скарбу минулого, пошуку
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нових звукових фарб та свободи у виборі
жанрових трансформацій. Вагомий внесок у
розвиток української хорової культури зробили
ведучі диригенти та керівники провідних
хорових колективів. Останнім часом цей факт
привертає увагу музикознавців, які все більше
статей починають присвячувати аналізу
творчої діяльності саме диригентів. В цьому
напрямку хочеться згадати особистість
засновника
та
керівника
Камерного
муніципального
хору
«Київ»
Миколу
Миколайовича Гобдича, який у 2021 році
відзначає подвійний ювілей: 60 років з дня
народження та 30 років з нагоди створення
власного колективу. Для людини мистецтва це
пора творчої зрілості, тому самий час
підтримати маестро визнанням його творчих
досягнень та побажати нових проектів,
здоров’я та енергії задля їх втілення у життя.
Аналіз досліджень і публікацій. Слід
зазначити, що творчість хорового диригента,
засновника
всесвітньовідомого
хорового
колективу, аранжувальника, музикознавця,
наукового редактора та упорядника багатьох
раритетних нотних видань досі не була
достатньо розглянута та проаналізована. З
робіт, присвячених особисто М. Гобдичу,
можна відзначити тільки оригінальний нарис
Тетяни Гусарчук [3] та статтю Андрія Яремчука
«Пасіонарний виклик Миколи Гобдича» [7],
хоча сама діяльність М. Гобдича, зокрема
концертні виступи заснованого ним Камерного
муніципального хору «Київ», багаторічний
досвід проведення Міжнародного фестивалю
хорового мистецтва «Золотоверхий Київ» –
постійно привертали увагу музикознавців та
журналістів. Про діяльність хору «Київ» багато
писали в пресі У. Блак, Т. Булат, І. Бермес, Г.
Васильченко, О. Евтушенко, А. Козін, Н.
Костюк, З. Лаврова, Л. Пархоменко, А.
Райнхардт, Д. Реінселер, Л. Руденко, Н.
Семененко, І. Сікорська, Н. Стадник, Г.
Степанченко, Ю. Чекан, М. Шор, Д. Шульц,
Я. Якобз.
Глибокий
аналіз
соціокультурологічного
напрямку
діяльності
М. Гобдича, а саме – фестивалю «Золотоверхий
Київ» здійснила доктор музикознавства Ірина
Лаврентієвна Бермес. Різноманітна діяльність
М. Гобдича на наш погляд є унікальним
явищем та заслуговує більшої уваги.
Мета роботи полягає у здійсненні
аналізу
творчої
особистості
видатного
хормейстера кінця ХХ – початку ХХІ століття
Миколи Гобдича, дослідженні напрямків його
різноманітної діяльності упродовж 30 років,
підтвердженні вагомого внеску митця у
відродження
національного
хорового

мистецтва України. Також автор має намір
привернути
увагу
музикознавців
до
дослідження творчого доробку майстра
хорового виконавства.
Виклад основного матеріалу. Наприкінці
ХХ – початку ХХІ століть в хоровому мистецтві
України можна спостерігати небувалий розквіт.
Після досить тривалого періоду ідеологічного
тиску та навіть цілеспрямованого знищення
національних коренів хорової української
культури, нарешті прийшов час відродження
культурної спадщини та подальшого творчого
розвитку національного хорового мистецтва.
Особливо варто відзначити справжню жагу до
національних духовних джерел, повернення до
широкої
аудиторії
слухачів
скарбів
богослужбової
музики
українських
композиторів
минулого
та
відкриття
можливості творчого розвитку духовних
жанрів
крізь
призму
світосприйняття
сучасними композиторами. Значна роль у
цьому процесі належить діяльності існуючих
провідних та утворених нових хорових
колективів на чолі з їх талановитими та
яскравими керівниками, продовжувачами
національних
виконавських
традицій.
Додатковим чинником для творчого розвитку
духовних жанрів також стало утворення
концертно-освітніх осередків на базі окремих
професійних хорових колективів. Так, зокрема,
на базі Чоловічої хорової капели ім. Л.
Ревуцького виникли хор хлопчиків з
навчальними музичними класами та камерний
чоловічий хор «Боян»; на базі Національного
академічного українського народного хору ім.
Г.
Верьовки було
створено дитячий
фольклорний ансамбль «Цвітень»; Камерний
академічний хор ім. Б. Лятошинського став
засновником Ансамблю класичної музики ім.
Б. Лятошинського, на базі Львівської державної
академічної
чоловічої
хорової
капели
«Дударик», заснованої в 1971 році, у 1985 році
було створено першу в Україні хорову школу,
яку з часом планувалось перетворити на
Національний центр хорової культури. Тобто,
за роки незалежності Української держави
можна спостерігати тенденцію до того, що
хорові
колективи
стають
культурнопросвітницькими осередками та базою для
утворення нових творчих колективів та
організацій. У цьому контексті, діяльність
Камерного муніципального хору «Київ» та його
керівника і диригента заслуговує на
прискіпливішу
увагу
музикознавців
та
культурологів.
Миколі Миколайовичу, який народився у
карпатському
містечку
Биткові
Івано-
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Франківської області, пощастило навчатися та
починати свій творчий шлях у добу історичних
змін. Безумовно, атмосфера збереження
релігійного укладу (на невелике селище три
греко-католицьких
храми
Пресвятої
Богородиці!) та традиції соціально-політичної
активності селян (першої половини ХХ ст.
відомо кілька робітничих страйків та навіть був
факт ліквідації терористичної організації на
фабриці) опосередковано могли впливати на
формування активних духовно-патріотичних
нахилів у характері майбутнього музиканта. М.
Гобдич закінчив Дрогобицьке музичне
училище та Київську консерваторію (клас
професора В. Т. Чуби). Молодий хормейстер
розпочав свій творчий шлях у Чоловічій
хоровій капелі імені Левка Ревуцького та
Академічному хорі «Думка». Ще на першому
курсі консерваторії йому пощастило зустріти
Людмилу Байду – чудову дівчину, яка стала
дружиною, однодумцем, музою, вірною
порадницею в реалізації творчих проєктів. А
вже з 1990 року пан Микола стає засновником,
музичним директором та диригентом власного
колективу.
Камерний хор «Київ» виник на «хвилі»
зміни стратегії хорового виконавства на більш
гнучку, камерну. Цьому сприяла загальна
тенденція
«камернізації»
жанрів
в
українському мистецтві другої половині ХХ
століття, творчі експерименти сучасних
композиторів,
поява
нового
хорового
репертуару. Все це вимагало нового стилю
виконання та сприяло появі більш мобільних
камерних хорів. Так, у 80-90-х роках були
засновані відомі у майбутньому камерні хори в
Кропивницькому (диригент Ю. Любович),
Харкові (В. Палкін), Винниці (В. Газінський),
Дрогобичі
(хор
«Легенда»,
диригент
І. Циклінський), Ужгороді («Cantus», Е. Сокач).
У створенні Камерного хору «Київ» М. Гобдича
підтримали талановиті, амбітні музиканти, які
поставили перед собою великі цілі. Майже
одразу
сформувалося
творче
«кредо»
музикантів: відродження української духовної
музики, створення колективу з широким
спектром виконавських можливостей.
Молодий хоровий колектив одразу
заявив про себе на міжнародному рівні,
успішно взявши участь в європейських
фестивалях: 1992 рік – Золотий диплом на І
конкурсі хорів ім. Р. Шумана в Цвікау
(Німеччина), 1993 рік – Перша премія на ХІІ
конкурсі церковної музики в місті Хайнувка
(Польша), Гран Прі на VI Міжнародному
хоровому конкурсі в місті Слайго (Ірландія),
1994 – Друга премія на Міжнародному конкурсі

в м. Ланголен (Іспанія), участь у конкурсі
класичної музики в м. Руан (Франція) та в 1995
році – старовинної музики в м. Кріклейд
(Англія), 1996 рік – участь у фестивалі
«Копенгаген — культурна столиця Європи’96»
(Данія). Камерний хор «Київ» з успіхом
виступав на престижних сценах світу: у Карнегі
Холі вони стали першим українським
колективом за 70 років, хто досяг цього
мистецького «подіуму», їм аплодували в
концертному залі ВВС (Лондон), Notre-Dame de
Paris та Катедральних соборах у містах Франції,
Berliner Dom у Німеччині, у філармоніях
Утрехта, Роттердама, Амстердама, Берліна,
Мінська, Києва та інших концертних залах.
Інтенсивність
та
значення
концертної
діяльності поза межами батьківщини дало
привід Л. Руденко висловити думку, що
«високу місію Миколи Гобдича та хору “Київ”
можна порівняти з місією видатного
українського диригента Олександра Кошиця»
[6, 152]. Стрімкий розвиток колективу –
прагнення до міжнародного визнання вже через
два роки заснування – свідчать про те, що пан
Микола вже на початку добре розумів мету
діяльності власного колективу. Природно, що
наступним кроком на творчому шляху стало
народження хорового фестивалю, про це
свідчать слова маестро: «Наші виступи, то
крапля в океані — настільки безмежна й велика
ота національна хорова атлантида. Церковна
музика налічує тисячоліття, її неможливо
передати одним колективом. Для цього
необхідна робота цілої нації, всієї України.
Тільки тоді, коли все заспіваємо, зможемо
осягнути велич цієї спадщини» [7, 19].
Початок одного з найпрестижніших і
найцікавіших всеукраїнських фестивалів, який
дістав назву творчої лабораторії, музичної
академії та стартового майданчику для багатьох
досвідчених і молодих митців та хорових
колективів, був досить скромним – один день,
один концерт, один автор та всього три хорових
колективи. Але він вже мав своє неповторне
обличчя. Невипадково першим композитором,
творчість якого було представлено слухачам,
став Віктор Степурко, людина глибокого
духовного
пошуку,
знавець
традицій
богослужбового співу, життя якого міцно
переплелося
з
особистістю
видатного
духовного письменника та творця духовних
кантів Дмитра Туптало, образ та традиції якого
до сих пір живі в народному побуті
Макарівського району, Київської області, на
батьківщині великого святителя. Концерт
хорової музики отримав поетичну назву «Той
дивний світ…», мав величезний успіх та став
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новою сторінкою в житті самих виконавців.
Навіть композитор назвав цей концерт «своїм
другим народженням».
Окрім В. Степурка, у перші роки
проведення «візитівкою» хор-фесту стали
«творчі портрети» сучасних композиторів:
Ю. Алжнєва, Л. Дичко, Є. Станковича. Пізніше
склалася традиція презентації творчості
композиторів у антифонному «перегуку віків»,
наприклад, у 2002 році прозвучали твори
М. Березовського (XVIII ст.) та В. Рунчака, а в
2003
було
представлено
творчість
М. Дилецького (XVII ст.) та М. Скорика.
Особливим в історії фестивалю став 2001
рік,
коли
було
оголошено
перший
композиторський конкурс «Духовні псалми».
Головною умовою стало використання
перекладу Книги Псалмів українською мовою І.
Огієнка. До складу журі були запрошені
провідні композитори: Л. Дичко, М. Скорик,
Є. Станкович, М. Степаненко, І. Щербаков. На
розгляд комісії було представлено 61 твір, з них
35 – для мішаного хору, 15 – для чоловічого, 11
– для жіночого; гран-прі отримала Г. Гаврилець
з твором: «Боже мій, нащо Ти мене покинув?»;
1 премія: В. Польова «Помилуй мене, Боже», В.
Степурко «Царює Господь», Г. Гаврилець «До
Тебе підношу я, Господи, душу мою»; 2 Премія:
І. Алексейчук, Ю. Іщенко, Б. Фільц; 3 премія:
Ю. Іщенко, В. Гайдук, Г. Гаврилець;
Дипломанти 1 ступеню – В. Стеценко, 2
ступеню – М. Волинський. В наступному році
з’явилася ідея влаштування конкурсу на
найкращу рецензію, присвячену подіям
фестивалю. Але її вдалося реалізувати лише
частково. Голова журі, Юрій Чекан констатував
недостатній рівень розвитку музичної критики
в Україні.
Фестиваль дуже швидко перетворився на
багатогранний форум, в якому знайшлося місце
для виступу «запрошених гостей» (так,
наприклад,
відбулося
знайомство
з
грузинськими
колективами,
хоровими
капелами
Санкт-Петербургу,
Мінська,
Москви), проведення презентацій нових нотних
видань, компакт-дисків та тематичних лекцій
провідних музикознавців, таких як Н.
Герасимова-Персидська, Т. Гусарчук, Л.
Корній. За роки існування фестиваль
«Золотоверхий
Київ»
охопив
широку
географію: це не тільки міста і містечка Східної
і Західної України, Криму – прихильниками
хорового форуму стали й представники
європейських країн, Канади, США.
М. Гобдич постійно перебуває на
«передовій» сучасної хорової музики, тому
дуже тісно співпрацює з композиторами.

Цікаво, що творче спілкування з талановитим
хормейстером та його чудовим колективом для
багатьох митців стало джерелом натхнення та
сприяло появі низки нових творів. Серед
багатьох творчих контактів, в першу чергу
можна відзначити співпрацю з В. Степурком.
Ще на початку своєї творчої діяльності М.
Гобдич звернув увагу на твори цього автора,
відчув співзвуччя з його світосприйняттям та
прагнення відроджувати духовні традиції нації.
Саме Віктора Івановича молодий диригент
запросив взяти участь у першому концерті
фестивалю «Золотоверхий Київ». Відтоді
камерний хор «Київ» став постійним і
основним виконавцем творів В. Степурка.
Першою «ластівкою» творчої співпраці став
випуск 2х компакт-дисків «Різдвяних пісень» в
аранжуванні композитора. Далі, в 2010 році під
час проведення «Київ Музик Фесту» були
виконані номери монументального духовного
твору «Монологи віків» на тексти Давидових
псалмів, у 2016 році на фестивалі «Музичні
прем’єри сезону» були виконані «Київські
фрески»
В. Степурка
–
масштабний,
симфонічний по своєму задуму цикл. Остання
спільна робота – хоровий триптих «Легінь
Світла», на тексти Олекси Трохименка
(авторський псевдонім). Композитор згадував,
що М. Гобдичу він є вдячним за ініціативу та
підтримку
у
виборюванні
почесної
Національної премії ім. Тараса Шевченка. Тож,
співпраці В. Степурка та хору «Київ» під
керівництвом М. Гобдича можна присвятити
окрему статтю.
Досить часто М. Гобдич був порадником
та мотиватором створення нових композицій.
Так було, наприклад, з визначенням назви
Літургії Лесі Дичко, яку авторка хотіла
позначити як «Літургія in Des-dur». Маестро
вдалося аргументовано довести, що назва
«Урочиста»
буде
краще
сприйматися
слухачами. За пропозицією Гобдича М. Скорик
склав до авторського хор-фесту псалми «Не
карай мене, о Господи», «Спаси мене, Боже» та
«Чи ти мене, милий Боже, навік забуваєш», а
пізніше, у 2005 році, створив «Літургію св.
Іоанна Златоустого». Так само польський
композитор Ромуальд Твардовський склав
Літургію «Київську» під впливом знайомства з
М. Гобдичем та Камерним хором «Київ» під час
їх виступів на Міжнародному фестивалі
церковної музики в м. Хайнувка, про що він
свідчив у програмі-путівнику до концерту, на
якому відбулася прем’єра твору.
Не менш цікавим є творчий тандем з
видатним
київським
композитором
Валентином
Сильвестровим.
Сфера
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зацікавлень
композитора
спрямовувалася
переважно у напрямку інструментальних
жанрів¸ але М. Гобдич інтуїтивно відчув, що
автор може внести суттєвий вклад у скарбницю
української духовної хорової музики. Він
писав:
«я
настільки
захопився
В.
Сильвестровим, що подумки вирішив зробити
все можливе і неможливе, щоб автор і надалі
працював у цьому напрямі» [4]. Поступово та
терпляче заохочував диригент композитора до
духовної хорової музики – спочатку запросив
його, як почесного гостя на прем’єру «Літургії»
М.
Скорика,
потім
сприяв
інтересу
композитора до вивчення партитур, внаслідок
чого почала зростати гілка нових духовних
хорових
творів
майстра:
«Літургійні
піснеспіви», «Всенощні піснеспіви», «Псалми і
молитви», багато окремих «Давидових
псалмів», «Духовних пісень», «Алілуй». На
сьогодні В. Сильвестров має у своєму арсеналі
близько ста найменувань окремих духовних
творів, тривалістю звучання понад п’ять годин.
Сам М. Гобдич зазначає, що всі духовні опуси
народилися внаслідок співпраці з Камерним
хором «Київ» [4].
В цьому напрямку слід ще раз
підкреслити
значення
композиторського
конкурсу «Духовних псалмів» 2001 року, який
надихнув багатьох композиторів на створення
духовної музики. Серед них і вже визнані
майстри – Б. Фільц, Г. Гаврилець, В. Польова,
Ю. Іщенко, і молодь – І. Алексейчук, В. Гайдук,
В. Стеценко, М. Волинський. Хвиля, яка
піднялась в мистецькому просторі України на
початку третього тисячоліття за ініціативою М.
Гобдича, розкрила нові обрії для розвитку
національного хорового мистецтва.
Бажання ділитися своїми надбаннями
привело до виникнення низки виконавськофонографічних проектів. Ці записи стали
природним підсумком роботи хору, стали
традицією
в
комплексній
підготовці
проведення фестивалів «Золотоверхий Київ»,
до яких готувалися презентації аудіоперсоналій.
Найпродуктивніші
роки
в
плані
створення записів – 2006-й та 2007-й роки.
Неймовірно, як можна було встигнути зробити
стільки всього не тільки у нас, але й за
кордоном! Це такі унікальні диски з позначкою
«записано вперше», як: «Яків Яциневич.
Літургія», «Тисяча років української духовної
музики», «Духовні шедеври російського
романтизму», «Різдвяні вечори». Наступний,
2007-й рік, став ще більш «врожайним»: це
унікальний
науково-дослідницький
виконавчий проєкт, присвячений А. Веделю:

п’ять збірок охоплюють всі відомі твори
композитора, які збиралися крихтами з
різноманітних джерел. Це колосальна робота як
диригента, так і співаків. Жоден колектив,
здається не витримав би такого занурення в
творчість одного автора – і це, безумовно,
заслуга керівника, який зміг мотивувати та
надихнути колектив на результат.
Плідною
виявилася
співпраця
з
канадською студією «Dotcom Recordings ltd.»,
що спеціалізується на запису та поширенню
хорових творів: два диска різдвяних колядок і
щедрівок в аранжуванні В. Степурка, ще два
диска «Різдвяних вечорів», «Український
Великдень», два диска обробок народних
пісень, диски-персоналії класиків української
духовної музики М. Леонтовича, К. Стеценко,
цікавий
диск,
присвячений
одному
богослужбовому жанру: «Алилуя», де серед 21
композицій
звучать
твори
Моцарта,
Березовського, Кощиця, Вівальді, Генделя.
Унікальним став запис раніше невідомого
твору «Анонім „Перемишльська Літургія“». З
40 дисків, що представлені у дискографії
Камерного хору «Київ» на сайті «Наша
парафія», 25 мають помітку «записане
вперше»: за цими словами – багаточасова
дослідницька робота з рукописами, архівами, в
деяких випадках необхідність авторської
ідентифікації,
власне
–
робота
над
інтерпретацією та виконавством, безліч
організаційних моментів, зокрема, пошуки та
оренда
приміщень,
досвідчених
звукооператорів
та
апаратури
для
багатоканального запису. Восени 2020 року
колектив «побив» свій особистий рекорд –
черговий запис тривав більше 18 годин (!). Це,
безумовно, показник високого рівня духовної
єдності диригента та колективу співаків у
єдиному русі служіння високому мистецтву.
Видавнича та редакторська діяльність М.
Гобдича – ще одна грань творчої діяльності
маестро. З 1996-го року він заснував серію
видань під назвою «Бібліотека хору «Київ». Як
розповідає директор-розпорядник хору Таїсія
Юр’єва, цей вид діяльності виник спонтанно з
практичних потреб упорядкування робочих
партитур заради зручності читання нотних
текстів та продуктивності репетицій. Але,
згодом цей напрям набув більш глибокого
сенсу, перетворившись з робочої бібліотеки
хору на унікальну колекцію хорових партитур,
яка має велику наукову цінність, тому що
кожна
монографічна
збірка
налічує
максимальну кількість відомих творів даного
автора. Цей аспект діяльності особливо
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підкреслює і дослідниця творчої особистості
диригента Т. Гусарчук [3, 225-226].
М. Гобдич є упорядником та редактором
12 авторських нотних збірок духовних
богослужбових піснеспівів: Л. Дичко, М.
Дилецького, арх. Іонафана (Єлецьких), М.
Вербицького, Є. Станковича, М. Леонтовича,
М. Скорика, Я. Яциневича, А. Веделя, С.
Пекалицького, Р. Твардовського, К. Стеценка.
Колектив хору багато співпрацює з В.
Сильвестровим: видано вже 69 збірок
композитора. Нажаль, поширити цей напрямок
діяльності Муніципальний хор «Київ» не може,
тому що офіційна видавнича діяльність
потребує зміни статуту організації. Більшість
надрукованих
творів
мають
авторське
редагування та аранжування. Цей напрямок
діяльності митця ще чекає на увагу
музикознавців, бо в деяких випадках
«декодування» творчого задуму композитора
має печатку власної інтерпретації диригента.
Прагнення до відродження духовної
хорової спадщини минулих часів, безумовно,
пов’язане з зануренням в архівні матеріали,
роботою з рукописами, іноді з декодуванням
старовинних
матеріалів,
потребою
встановлення авторства. Так, суто з практичних
потреб виникли кілька науково-дослідницьких
статей М. Гобдича. Наприклад, в статті
«Духовні концерти Андрія Рачинського: від
наукової реконструкції до виконання» автор
привертає увагу музикознавців, дослідників до
творчості забутого талановитого композитора,
окреслює проблеми реконструкції партитур та
підкреслює цінність відродження його духовної
спадщини. Дві статті присвячені творчості
українського митця ХVIII століття С.
Дегтярьова: «Духовний концерт «В началіх Ти,
Господи» С. Дегтярьова: питання авторства» та
«Духовний концерт «Сей день радости»
Степана Дегтярьова: походження, датування,
особливості стилю». В статтях автор постає
перед читачами як чутливий знавець музичного
стилю
композиторів
цього
часу
та
музикознавець-аналітик.
Викладенню
матеріалу притаманні лаконічність, точність
аргументації, індивідуальна наукова позиція.
Всі статті датовані одним роком, тому можна
зробити висновок, що автор пише легко,
швидко, що йому є чим поділитися з читачами,
бо він має великий практичний досвід.
Про наявність дару слова свідчать і
короткі редакторські вступні статті до
монографічних видань і «супутні нотатки» у
просвітницьких програмках до щорічних
фестивалів «Золотоверхий Київ». Кожне
висловлювання – це не просто надання будь-

якої інформації – воно несе в собі частку
вогника душі автора, передає повагу до творця
музики, любов до слухачів, велике бажання
передати своє світосприйняття, ті таємниці, які
Бог відкрив особисто пану Миколі, зробив його
своїм «музичним апостолом».
Найбільш розгорнутий текст, де автор
розкриває свою позицію, свій погляд на історію
розвитку української хорової духовної музики,
є
стаття,
присвячена
творчості
В. Сильвестрова. Автор підкреслює важливість
відродження історичних зв’язків між минулим
та сучасним, зазначає, що історія розвитку
українського хорового мистецтва містить
розриви та «прогалини», які він особисто
відчуває як фізичні болючі рани, що
потребують лікування. Він пише, що столітні
церковні традиції «застиглі в очікуванні …
розвитку: перервався зв’язок регентської
справи…, професійні композитори перестали
писати духовну музику, бо виховуватися вони
мали в лоні церкви, жити її постулатами,
вивчати її канони. І, що не менш важливо,
науково-дослідницька база музикознавців, які
повинні були вести розвідки минулих епох і
цим
стимулювати
виконавський
та
композиторський
рух,
припинила
своє
існування». В цих словах не тільки констатація
факту, що «зависає» риторичним питанням, це
формулювання свого credo, слова, які стали
«плоттю» різноманітної діяльності М. Гобдича,
це відчуття свого покликання, сенсу життя.
Наукова новизна. Таким чином, можна
зазначити унікальність особистості диригента,
його роль «каталізатору» творчості таких
композиторів, як Віктор Степурко, Мирослав
Скорик, Ромуальд Твардовський, Валентин
Сильвестров, а також велике значення його
організаторської, видавничої та наукової
діяльності.
Висновки.
Завдяки
різноманітній
діяльності та ініціативам М. Гобдича в перші
десятиріччя ХХІ століття була відновлена
українська духовна хорова культура, коли
слухати, досліджувати, вивчати, виконувати,
писати духовну музику стало природним для
нашого суспільства і виявилася сутність
України, як спадкоємиці однієї з найбагатших
церковно-музичних
культур
світу.
Майстерність М. Гобдича, як талановитого
музиканта та диригента, було відзначено
державою присвоєнням звання Народного
артиста України, лауреата Національної премії
ім. Тараса Шевченка. Але різноманітний спектр
його діяльності ще потребує дослідження і
підтримки, перш за все фінансової. Створення
унікального нотного фонду духовної хорової
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спадщини України так само не має підтримки,
а поширення видань навіть забороняється
офіційними
бюрократичними
умовами.
Сподіваємось, що найближчим часом ситуація
зрушиться з «мертвої точки» і творчі задуми
маестро знову зможуть втілюватися у реальні
проєкти.
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ЕВОЛЮЦІЯ МУЗИЧНИХ ЗАСОБІВ
У ФОРТЕПІАННИХ «СИМФОНІЯХ» С.ЯРУНСЬКОГО
Мета роботи. Дослідити в фортепіанній творчості українського композитора С. Ярунського в його
чотирьох симфоніях для фортепіано, новий тип образного змісту та новаторські засоби музичної виразності.
Методологія. Застосовано метод комплексного аналізу: проаналізовано образний зміст та музичну форму
чотирьох «симфоній» для фортепіано та виявлено їх стильові особливості. Наукова новизна полягає в тому, що
вперше в українському музикознавстві детально проаналізовано Чотири Симфонії для фортепіано С. Ярунського
та зроблено висновки на основі цього аналізу. Висновки. Чотири «симфонії» для фортепіано С. Ярунського в
українській музиці 1990-х років справді були новим і важливим словом. На той час композитор сформував свою
позицію щодо цього жанру: використання терміну «симфонія» пов’язане із прагненням автора до розширення
тембрової палітри інструменту, до оркестрового багатотембрового мислення. С. Ярунський постійно веде
пошуки нових тем і сюжетів, в тому числі пов’язаних із епохою дохристиянської Русі. Митець суттєво розширює
рамки тематизму для творення специфічних образів, шукає нові засоби музичної виразності та композиційні
схеми. З часу появи «симфоній» С. Ярунського пройшло небагато часу, але вони зуміли увійти в творчий процес
сучасної української музики та у виконавську практику.
Ключові слова: українська сучасна фортепіанна музика, С.Ярунський, «симфонія» для фортепіано,
кластерна гармонія, сонорика, нові темброві звучання фортепіано, «одночастинність симфонії».
Kamenska Veronika, Senior Lecturer of the Department of Academic and Pop Vocal and Sound Engineering of
the National Academy of Culture and Arts Management, applicant for the National Academy of Culture and Arts
Management
Evolution of musical means in piano "symphonies" by S.Yarunsky
The purpose of the article is to investigate in the piano work of the Ukrainian composer S.Yarunsky in his four
symphonies for piano, a new type of figurative content and innovative means of musical expression. Methodology. The
method of complex analysis is applied: the figurative content and musical form of four “symphonies” for piano are
analyzed and their stylistic features are revealed. The scientific novelty lies in the fact that for the first time in Ukrainian
musicology, the Four Symphonies for Piano by S.Yarunsky have been analyzed in detail and conclusions have been drawn
based on this analysis. Conclusions. Four “symphonies” for piano by S.Yarunsky in Ukrainian music of the 1990s were
indeed a new and important word. At that time, the composer formed his position regarding this genre: the use of the term
“symphony” is associated with the author's desire to expand the timbre palette of the instrument, to orchestral multitimbre thinking. S.Yarunsky is constantly looking for new themes and subjects, including those related to the era of preChristian Russia. The artist significantly expands the scope of the maticism to create specific images, looking for new
means of musical expression and compositional schemes. A little time has passed since the appearance of S.Yarunsky's
“symphonies”, but they managed to enter the creative process of modern Ukrainian music and performing practice.
Key words: Ukrainian modern piano music, S.Yarunskiy, “symphony” for piano, cluster harmony, sonorics, new
timbre sounds of the piano, “one-piece symphony”.

Актуальність
теми
дослідження.
Знайомство з «симфоніями» для фортепіано
українського сучасного композитора Сергія

Ярунського (нар. у 1970) викликало наш
науковий інтерес з кількох причин. По-перше,
повстало питання жанрової назви: чому автор
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назвав твори для фортепіано «симфоніями», а
не сонатами? По-друге, питання форми: чому
«симфонії» (а їх на сьогодні чотири)
одночастинні? І по-третє, чому на перший план
композитор висунув деякі неосновні засоби
музичної виразності, а основні (мелодія,
гармонія, метроритміка та деякі інші) стали
менш використовуваними?
Ознайомившись з названими вище
«симфоніями» та деякими іншими, більш
ранніми фортепіанними творами С.Ярунського,
що адресовані дітям, ми переконалися, що
композитор протягом 1991-95-х років пройшов
певну еволюцію творчого процесу. Дивлячись
на його музику для фортепіано з позиції кінця
другого десятиріччя ХХІ століття, ми можемо
оцінити її в контексті розвитку вітчизняної
фортепіанної музики в цілому. У «симфоніях»
та деяких інших фортепіанних творах першої
половини 1990-х років явно прослідковується
творча еволюція стилю та композиторського
мислення.
Названі твори – чотири «симфонії» –
були написані композитор протягом 1991-95
років в ранній період творчості, під час
навчання у класі композиції проф. М.Дремлюги
та доцента Я.Лапинського у Київській
державній консерваторії імені П. Чайковського.
Якщо зрілого етапу в творчості композитор
досяг у 1991-95-х роках, то доречним буде
з’ясувати яку музичну освіту він мав до того, як
вступив до Київської консерваторії? За словами
батьків музичний слух у Сергія виявився десь з
п’яти-шести років, коли він почав «вигадувати»
польки, вальси та інші твори для фортепіано.
Потім у рідному Яруні Житомирської області
навчався в музичній школі (великого інтересу у
Сергія до написання музики тоді не було).
Тільки з ІІ курсу Житомирського музичного
училища Сергій почав займатися композицією
у
композитора
Стецюка
Олександра
Михайловича (який у свою чергу в 1969 році
закінчив Казанську державну консерваторію по
класу композиції А.С.Лемана).
Головна ідея нашої статті – показати, як
від «симфонії» № 1 до «симфонії» № 4
змінювалися музично-стильові тенденції у
композитора. Даючи творам назву «симфонія»
композитор має на увазі давньогрецький термін
«симфонія» – «співзвуччя» (нові комбінації
звичних звучань і нові способи звукових
поєднань).
Виклад основного матеріалу. Розглянемо
Симфонію № 1 «Метаморфози». В цілому це лірико-драматичний твір. Він складається з
десяти окремих розділів, побудованих за
різними формотворчими принципами. Перший

розділ
можна
назвати
вступом.
Тут
відтворюються звучання великого дзвону:
композитор бере на фортепіано звук фа великої
октави на педалі, а потім повторює його багато
разів, додаючи до нього інші, довколишні звуки
у великій октаві. Це удари великого дзвону з
доданням обертонового «гулу». З емоційного
боку це – передача «тривоги», неспокою,
настороженості.
У другому розділі на першому плані
композитор виділяє речитатив у баритоновому
регістрі на фоні витриманого звука фа великої
октави. Речитатив має східне забарвлення, він
розгортається довкола кількох ладових центрів.
Мелодична лінія речитативу починається від
фа-дієз, потім соль, мі з поверненням до фадієз; вона розвивається на фоні незмінного
органного пункту (фа контроктави). Контраст
досягається за рахунок дрібних нот. Звучання
набуває сумного характеру. Третій розділ
побудований на мелодиці речитативного
характеру. Мелодична лінія також має «східне»
забарвлення і витримується у альтовому тембрі
й на органному пункті ля малої октави; ладовотональні центри тут дещо інші (мі мажор, мі
мінор тощо). Загальний характер музики
світліший, ніж у попередніх номерах.
Четвертий
розділ
є
виключно
дисонантним, політональним, причому фактура
викладу
тут
–
арпеджіо
короткими
тривалостями. Цей номер гостро драматичний.
У п’ятому розділі на фоні остинатної структури
– швидкого чергування кількох звуків у малій
октаві (до, ре-бемоль, ре-бекар, мі-бемоль, мібекар, фа-бемоль), що творить суцільний гул,
дається висхідна, цілеспрямована мелодична
лінія. Шостий розліл викладено у трирівневій
фактурі – мелодична поспівка у межах терції –
то великої, то малої – з’являється періодично на
фоні мірних ударів баса (фа контроктави і фа
великої октави) та цілотонового кластера (фа,
соль, ля, сі у малій октаві). Цей розділ має
тричастинну форму: а-в-а1 (реприза скорочена).
Сьомий і восьмий розділи є гостро
драматичними. Вони побудовані на чергуванні
багатозвучних кластерних гармоній (в одному
випадку звучання дається у низькому регістрі, в
іншому – у низькому і середньому). Дев’ятий
розділ повертає нас у сферу лірики, причому
української (або давньо-української). Мелодія
близька
до
пісенно-романсової,
вона
супроводжується
терцієвою
второю
і
підтримується
тривалим,
повторюваним
звуком фа першої октави; це – верхній рівень
фактури. Середнім фактурним рівнем є
супровід ноктюрну, а нижнім – повторюваний
бас (фа контроктави і фа великої октави).
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Дев’ятий розділ (музична тема) вносить ніжноліричну струю у своєрідну в загальному
драматичну музику «симфонії» № 1 для
фортепіано С.Ярунського. Масштаби розділу
досить розгорнуті (тут є кілька куплетів, які
повторюються із невеликими змінами).
Десятий номер – досить напружений фінал
твору. Це – післямова.
Як
бачимо,
у
цій
«симфонії»
С.Ярунський використав різні музичні ресурси:
мелодичні,
ладо-гармонічні,
кластернодисонанті,
ритмічні,
фактурні
тощо.
Чергування різних музичних засобів дозволило
композитору цікаво вибудувати музичну
драматургію, зробити її контрастною й
цікавою. Твір є одночастинним, в той же час
поділений на десять контрастних розділів.
Цікавим є те, що твір атональний в принципі,
все ж таки має устій «фа». Навколо цього звука
утворюються фактурні пласти протягом усіх
десяти розділів. Можна вважати звук «фа»
центральним у «тонікальному» гармонічному
рішенні «симфонії».
«Симфонія» № 2 для фортепіано загалом
лірична,
спокійна,
зосереджена.
Вона
одночастинна, але ділиться на вісім розділів і
триває приблизно 17 хвилин. Поділ на розділи
в цьому творі пов'язаний із змінами
тематичного матеріалу, його характером та
змінами темпів тощо.
Розділ 1 (с. 2-3) – A tempo libera,
чверть=52 – витриманий у спокійному
характері, він звучить лірично та зосереджено.
Кластерні гармонії даються у низькому регістрі
(Ля1– Сі1 – До – Ре та інші), вони звучать
спокійно, ненав’язливо. На фоні цих звучань
зароджуються окремі інтонації на звуках мі2,
соль-дієз2, мі-бемоль3 тощо. Інші співзвуччя
виконуються
як
гармонічна
фігурація.
Початковий розділ витриманий в одному,
спокійному ключі.
Розділ 2 (с. 3-5) – Apotheosis
(божественно), ♩=42-48 – має дві мелодичні
побудови: перша – речитативна (на звукові фа1)
і завершується на фа-дієз2; друга – мелодична,
хоч обидві даються з однаковою гармонією (мі
– ля – сі – мі-бемоль1 або мі–ля–сі). Речитативна
тема-поспівка є досить спокійною, а натомість
мелодизована тема-поспівка має експресивний
характер. Вони чергуються між собою.
Розділ 3 (с. 5-7) – Quasi una toccata, ♩=84
– виростає із двох тематичних «зерен». Перше
«зерно» формується з такої інтонації: мібемоль1 – фа1 – мі-бемоль2, воно дається в
такому ритмі: дві шістнадцяті, три восьмих і
половинна. Початкове «зерно» отримує
подальший розвиток: воно розширюється у

своєму діапазоні від Сі1, потім Ля1 до звуків
високого регістру: фа-дієз3, соль3, соль-дієз3,
зачіпаючи звук мі2 і завершуючись на кластері:
Ля1–Сі1–До–Ре –Мі.
Друге тематичне «зерно» будується на
гармонії мі – сі – мі-бемоль1 як речитатив на
звукові фа1 (тріоль, потім восьмі із зупинкою на
половинній фа1) з переходом на фа-дієз2. Такі
переходи на октаву вгору даються як
заспокоєння і стримування руху. Друге
тематичне «зерно» повторюється і також
завершується кластерною гармонією (Ля1-Сі1До-Ре-Мі). Але одразу після кластеру дається
звук фа-дієз, потім звучить поспівка з першого
тематичного «зерна»: мі-бемоль1 – фа1 – мі2 (дві
шістнадцяті, восьма і половинна) та
закінчується самотнім соль2.
Розділ 4 (с. 7-8) – Meno mosso, ♩=60-72 –
починається пульсуючою фактурою, на фоні
якої з’являється мелодична побудова в
тріольному русі: соль 2 – соль-бемоль3 – мі2 – мібемоль і т.д. Потім композитор дає перше
тематичне «зерно» із попереднього розділу
(своєрідна реприза і бажання ніби тематично
об’єднати ці розділи). Завершується четвертий
розділ кластерною гармонією (Ля1-Сі1-До-РеМі) і одиноким фа-дієз3 .
Розділ 5 (с. 9-11) – Con anima, ♩=36-44 –
це повністю спокійний, ліричний за характером
музики епізод. Він повністю побудований на
гармонічних фігураціях. Є тут і мелодичні
поспівки: до3- фа2- мі2 і т. д. В окремих місцях
цього розділу є зупинки на двоголосних
гармоніях, наприклад: мі1–сі2, до – мі-бемоль2,
ре1–фа2, мі –соль2, мі-бемоль1 – соль2 і т. д. Рух
по звуках акордів (гармонічна фігурація)
дається у різних варіантах: висхідному або
низхідному, до середнього регістру. Це придає
музиці просвітленості. Кінець розділу 5:
самотнє мі3 і двічі повторений кластер (Ля1 –Сі1
– До – Ре – Мі).
Музичний матеріал Розділу 6 (с. 11-12) –
Con moto, ♩=60-72 – комбінується із двох
мелодико-гармонічних начал. Тут є два
тематичні
«зерна»,
що
вже
раніше
зустрічалися: речитатив із Розділу 2 і початкова
побудова із токатного Розділу 3. На цих
побудовах сформований Розділ 6. Хочемо
підкреслити, що композитор працює з
матеріалом, розвиває його в досить своєрідній
формі. Зазначимо, що Розділ 6 виключно
ліричний за емоційним викладом.
Найбільш драматичним у творі є Розділ 7
(с. 13-16) – Allegro. Драматизм формується
засобами гармонії та фактури (збільшенням
звуків в акорді та тремоло). На початку розділу
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дається така гармонія: Ля-дієз – ре-дієз – фадієз. Згодом на цей акорд нашаровується інший:
до1 – ре1 – мі1 – сі1, що посилює драматизм. До
того, кожний акорд береться тремоло: перший
– по чорним клавішам, другий – по білим. А
далі все переростає в суцільні кластери: від Фа
до фа, від фа1 до фа2. Потім до кластера із
інших звуків (До – Ре – Мі – Фа – Соль – Ля –
Сі – до) приєднується ритмічна пульсація
тріолями. Наприкінці розділу 7 відбувається
ритмічне стримування на кластерних гармоніях
(див. кінець с.15). Двічі повтореним кластером:
Ля2 – Сі2 – До1 – Ре1 – Мі1 – Фа1 – Соль1 – Ля1
остаточно
заспокоюється
цей
розділ
«симфонії» № 2 для фортепіано.
Останній, Розділ 8 (с. 16-20) – Tempo І –
це ліричне завершення твору. Тут драматичних
спалахів вже не передбачається, натомість
відбувається поступове стримування емоцій
попереднього розділу. На якому музичному
матеріалі буде побудовано цю фінальну
структуру? Чи композитор дає щось нове – в
гармонії, мелодії, фактурі, ритмі. – чи синтезує
з попередніх тематичних «зерен»? Перші
чотири такти у Розділі 8 нагадують початок
«Симфонії» № 2 тільки в іншій комбінації: рух
по тонах кластера (Мі1 – Сі – мі-бемоль1 – фадієз2) і прихід до звука соль3 тощо. Потім, з 5-го
такту, автор дає речитативну поспівку з
початковою тріольною фігурою і приходом до
звука сі-бемоль3 як заспокоєння.
Це розгортання буде зупинено двома
кластерами: 1) фа-дієз – соль-дієз – ля-дієз – фа
– соль – ля – сі, 2) ля1 – соль-дієз2 – сі2 – сібемоль3. Далі повторюються вже відомі нам
фактурні фігури, а з сторінки 18 (три останні
такти) дається тріольна фактурна комбінація:
мі-бемоль – ре1 – ля-дієз3 і т. п.
В кінці твору (с. 19-20) звучать акорди у
вигляді гармонічної фігурації з низького до
високого регістру, до високих одиноких звуків:
соль3, фа-дієз3. Назвемо звуки кластерів: Мі1 –
Сі – мі-бемоль1 – фа1 – фа-дієз2 або Мі1 – Сі –
мі-бемоль1 – фа2. Композитор робить зупинки
ритмічного рисунку кластерами то в нижньому
регістрі (с 19, т. 6), то у середньому регістрі (с.
20, т. 1). Назвемо ці кластери: Ля2 – Сі2 – До1 –
Ре1 – Мі1 та фа-дієз – соль-дієз – ля-дієз – фа –
соль – ля – сі. Три останні такти «Симфонії» №
2 даються на розкладеній гармонії: Мі1 – Сі – мібемоль1 – фа1 – фа-дієз2 і самотнім звуком фадієз3. Так спокійно завершується твір.
Як
бачимо,
тут
композитор
використовував і мелодичні побудови, і
гармонії, і фактурні та ритмічні рисунки
протягом твору, прагнучи показати їхній і
точний і видозмінений повтор, композиційне

комбінування музичної форми. Разом з тим, у
творі не було надмірного драматизму,
експресивних місць, перебільшеної екзальтації.
Ми бачили спокійний роздум і формування
музичних образів, музичних форм і цілісної
одночастинної композиції.
Відзначимо, що у «Симфонії» № 2 для
фортепіано помітною є робота композитора С.
Ярунського над красою звука, сонористикою як
у мелодичних місцях твору, так і гармонічних.
Комбінації у фактурному розмаїтті є
доречними і продуманими заздалегідь з точки
зору тембрової драматургії. В «Симфонії» № 2
яскравими є тематичні «зерна», які то
повторюються, то з’являються, то зникають, то
видозмінюються. В цьому творі, як і в інших
«симфоніях» Ярунського, помітна серйозна
професійна композиторська робота.
«Симфонія» № 3 для фортепіано
С.Ярунського написана у 1994 році під час
навчання на останньому курсі консерваторії.
Цей твір є двочастинний, частини виконуються
без перерви. У частині І є п’ять невеликих
розділів; у частині ІІ – тема з варіаціями, яка
задумана незвично, як ракоход від варіації 8 до
теми.
Частина І починається коротким вступом,
за яким звучить тема речитативного змісту.
Речитація витримана то на одному звуці, то на
кількох. Вона звучить досить повно і навіть
вичерпно. Слухач відчуває в ній щось духовне.
Починаючи зі сторінки 3 дається інша, більш
світла тема. Далі, з сторінки 5 звучить музика,
що базується на розвитку речитативу, вона
досить похмура за характером.
Частина ІІ починається з варіації № 8 (с.
7), в якій зашифрована мелодія української
народної пісні «Ой давно, давно я в батька
була». Варіація № 7 (с. 7-8) витримана в
скерцозно-рухливому характері. Варіація № 6
продовжує розвиток попередньої варіації, до
скерцозної теми долучаються кластери у
низькому регістрі та трансформована тема
(викладена в інверсії). У варіації № 5 (с. 10-11)
дається монотонно-повторювана поспівка,
чуємо також фрагмент теми у ракоходному
викладі. Наприкінці варіації композитор дає
кульмінацію. Варіацію № 4 можемо назвати
«Дзвони». Тут автор майстерно відтворив
багатобарвне звучання різних за висотою
дзвонів. Варіація № 3 (с. 13-14) тема рухається
зверху вниз, поспівки даються в поліладовому
викладі. Варіація № 2 (с. 16) витримується у
світлих тонах. Тема (с. 17), як і квазітема (с. 18)
витримуються
у
просвітлено-ліричному
звучанні, завершення йде на поступовому
затиханні.
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Вибір засобів музичної виразності в
«симфонії» № 4 є ще радикальнішим, ще більш
новаторським, ніж у попередніх творах цього
жанру Тут майже відсутнє інтонаційне начало.
Композитор пише твір, обмежуючи себе
переважно кластерною сонорною гармонією.
Окремі акордові поєднання композитор
використовує в різних регістрово-тембрових
комбінаціях, небагато тут інтонаційних
поспівок та мелодичних побудов, які даються у
двоголоссі, чи в поліфонічному проведенні або
у своєрідному супроводі.
З одного боку, може видатися, що
виразовий ресурс С. Ярунського досить
обмежений. Втім, тут головне тембр. Думаємо,
що багатьом музикантам Європи і світу відомі
висловлювання
Богуслава
Шеффера:
«Фортепіано, трактоване в усій повноті своїх
можливостей,
виявляється
інструментом
архібагатим… бачимо гру на клавіатурі з
широким використанням педалей, гру в
середині фортепіано… Звук гаситься пальцем
на струнах, гасяться дві струни із трьох… Гра
на струпах паличкою, glissando по струнах,
удар в металічну деку і т. д. утворюють шкалу
нових можливостей, які могли би бути зведені
у спеціальну систему» [5, 341 – 342]. Ця цитата
польського композитора і дослідника не
викликана музикою С.Ярунського. Вона була
висловлена багато років раніше, але це
спрямування у композиторській творчості
українського митця стало реальним. Нові
виражальні
засоби,
що
використовує
С.Ярунський,
потребують
іншого,
нетрадиційного підходу до аналізу.
Тема «симфонії» № 4 пов’язана з
давніми, язичницькими, дохристиянськими
часами на Русі, коли в народі вірили у
чарівників, кощунів, відунів. Вони нерідко
передбачали майбутнє, радили простим людям,
як допомогти собі у нелегку годину.
З історії знаємо про давньоруське місто
Гряда було зруйноване татаро-монголами у
1245 році. Воно знаходилося неподалік від
рідного композитору С.Ярунському містечка
Ярунь. Дослідники засвідчили, що там було
капище, де в язичницькі часи проводилися
ритуали відунів. Цей ритуал ворожіння
відтворений композитором у «симфонії» № 4.
Твір одночастинний, але він ділиться на 12
розділів і коду. Оскільки композитор не подав
свій поділ на розділи, робимо це ми, виходячи
із образних і фактурних особливостей музики.
Розділ 1 (с. 1-2) – музична тема, яка
починається із чергування двох кластерів: фасоль-ля-сі в другій октаві та фа-дієз – соль-дієз
– ля-дієз також у другій октаві. Ці гармонії

швидко чергуються як тремоло. Побудова
звучить на forte кілька секунд, а потім після
паузи, повторюється ще сім разів (див. с. 1-2 в
нотному тексті). Ця побудова зосереджує увагу
своїм дзвінким і голосним колоритом
(дзвінкість також посилює педаль). Розділ 2 (с.
3 – поч. 4) – це ті ж самі кластери, але вони вже
звучать у першій октав й мають трохи
спокійніший характер. Наприкінці побудови
ще двічі повторюються кластери у високому
регістрі. Розділ 3 (с. 4) – звучать удари дзвонів.
Розділ 4 (с. 5, останній рядок – початок с. 6) –
проводиться поспівка у контроктаві: ля – соль –
фа – мі-бемоль. Ця інтонація ніби символізує
звернення людей до праотців. У розділі 5 (с. 6)
з’являється дещо пожвавлений ритмічний рух у
низькому і середньому регістрах. У розділі 6 (с.
7) цей рух продовжує прискорюватися,
з’являються шумові звуки. Розділ 7 (с. 8)
продовжує подальший рух, який поступово
полегшується і ще більше прискорюється.
Музика зображає картину людей, що
збираються на ритуал порад із відунами. Розділ
8 (с. 9) у творі є найбільш мелодичним; тут
почергово звучать і одноголосся, і поліфонічне
двоголосся, і мелодія супроводжується
великими септимами тощо. Тут є елементи
вигуків, які ніби передають частину
язичницького ритуалу. Важливою є кожна
інтонація у цьому розділі. У розділі 9 (с. 10)
передається
напруження,
тривога.
Тут
композитор досягає кульмінації. В розділі 10 (с.
11) з’являється тиха мелодія невеликого
діапазону, яка трохи нагадує тему «Щедрика».
Вона звучить у супроводі ударів передзвону,
що звуковідображаються на фортепіано. У
розділі 11 (с. 12) знову з’являються кластери у
високому регістрі. Це сприймаєтсяь як
своєрідна реприза початку твору. Розділ 12 (с.
13) починається із «тиші», потім звучать мірні
удари великого дзвону (всього їх 14). У коді
звучать ще сім тихих і спокійних ударів. Ритуал
завершується.
Наукова новизна полягає в тому, що
вперше в українському музикознавстві
детально проаналізовано Чотири Симфонії для
фортепіано
С. Ярунського
та
зроблено
висновки на основі цього аналізу.
Висновки. Чотири «симфонії» для
фортепіано С.Ярунського в українській музиці
1990-х років справді були новим і важливим
словом. На той час композитор сформував свою
позицію щодо цього жанру. Вибір назви для
фортепіанного твору («симфонія» замість
звичної «сонати») пов’язаний із прагненням
автора до розширення тембрової палітри
інструменту. Справді, фортепіанні твори
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С.Ярунського
ближчі
до
оркестрового
багатотембрового мислення, ніж до звичного
використання фортепіано.
Відзначимо, що С.Ярунський постійно
веде пошуки нових тем і сюжетів. Він
цікавиться епохою дохристиянської Русі. Його
інтерес викликало язичництво, яке було
функціонуючою релігією у прадавні часи (до Х
століття). Митець суттєво розширив рамки
тематизму, надавши тематичних функцій
мелодичним поспівкам, речитаціям, окремим
гармоніям, зокрема кластерним, ритмічним та
фактурним рисункам тощо. Цікавою, на нашу
думку, є робота з цим матеріалом (розвиток,
зміни різного порядку). С.Ярунський для
творення специфічних образів залучає архаїчні
мелодії та речитативи, дзвонові ефекти.
Композитор шукає і знаходить нові засоби
музичної виразності, висуваючи на перший
план ті, які раніше були на другому плані:
фактуру, тембр, кластерну гармонію, речитацію
замість мелодії тощо.
Цікавими є творчі шукання композитора
не тільки на рівні драматургії, а й композиції.
«Симфонії» для фортепіано С.Ярунського є
одночастинні («симфонія № 3, яка позначена в
нотах, як двочастинна, вона виконується без
перерви і це також складає враження
одночастинності). Основою композиції є
розділ, який складає важливу структурну
одиницю. Розділи контрастують між собою і на
емоційно-образному рівні, й на гармонічному,
фактурному, тембральному, ритмічному тощо.
З часу появи названих фортепіанних творів
С.Ярунського пройшло небагато часу — всього
два десятки років. Але за цей час вони увійшли
в творчий процес сучасної української музики й
у виконавську практику. На нашу думку,
позицію композитора щодо новаторства у
фортепіанній музиці час оцінить позитивно.
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ДІЯЛЬНІСТЬ СПІВАЧКИ ЗОЇ ГАЙДАЙ У СКЛАДІ ЖУРІ ВОКАЛЬНИХ КОНКУРСІВ
Мета роботи. Дослідити один із важливих напрямів професійної діяльності української співачки З. Гайдай
– роботу в складі журі вокальних конкурсів у другій половині 1950-х – на початку 1960-х рр. У полі цієї наукової
проблеми показати значущість цих творчих проєктів в європейському і світовому вимірі, специфіку та умови їх
проведення, особливості залучення відомих виконавців до роботи в журі, своєрідність творчих підходів З. Гайдай
у сприянні професійному становленню радянських оперних співаків. Методологія дослідження полягає в
застосуванні джерелознавчого методу для аналізу архівних документів, які містять достовірну інформацію щодо
залучення і роботи З. Гайдай у складі журі вокальних конкурсів, та інших наукових матеріалів з теми
дослідження, конкретно-історичного – для дослідження соціально-політичних умов, що вплинули на можливості
та мотивацію проведення вокальних конкурсів і залучення до участі в них радянських вокалістів, біобібліографічного – для визначення місця цього напряму діяльності співачки в її творчій біографії,
загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення) – з метою ґрунтовного вивчення проблеми та
формування аргументованого висновку. Наукова новизна статті полягає в розширенні відомостей про
специфіку залучення та професійної діяльності З. Гайдай у складі журі вокальних конкурсів, проведення яких
активізувалося в період хрущовської «відлиги» другої половини 1950-х – початку 1960-х рр. Разом з нагодою
працювати в журі співачка отримала ширші можливості для застосування багаторічного виконавського досвіду
в процесі конкурсного прослуховування радянських співаків, оцінювання і визначення найкращих із них.
Висновки. Здійснений аналіз творчої діяльності З. Гайдай у складі журі вокальних конкурсів дав змогу виявити
рівень цих конкурсів у світовому музичному просторі та обставини їх проведення в умовах «холодної війни» і
хрущовської «відлиги» другої половини 1950-х – початку 1960-х рр., їх роль у формуванні творчої кар’єри
учасників, ступінь залучення співачки до цієї мистецької праці та її внесок у професійне становлення радянських
оперних співаків.
Ключові слова: З. Гайдай, вокальні конкурси, робота журі вокальних конкурсів, хрущовська «відлига»,
радянські оперні співаки.
Katsalap Olena, Senior Lecturer, Institute of Arts named after Borys Grinchenko, Kyiv
The activity of singer Zoja Ghajdaj as a member of the jury of vocal competitions
The purpose of the article is to study one of the important areas of professional activity of Ukrainian singer
Z. Ghajdaj – the work as a member of the jury of vocal competitions in the second half of the 1950s – early 1960s. In the
field of this scientific problem, to show the importance of these creative projects in European and world dimensions, the
specifics and the conditions of their implementation, the peculiarities of involving famous performers in the work of the
jury, the originality of Z. Ghajdaj's creative approaches in promoting the professional development of Soviet opera
singers. The methodology consists in the application of the source study method for the analysis of archival documents,
which contain reliable information on the involvement and work of Z. Ghajdaj in the jury of vocal competitions, and other
scientific materials on the research topic, specifically historical – to study socio-political conditions that influenced the
possibilities and motivation for holding vocal competitions and attracting Soviet vocalists to participate in them, biobibliographic – to determine the place of this direction of the singer's activity in her creative biography, general scientific
methods (analysis, synthesis, generalization) – in order to thoroughly study the problem and form a reasoned conclusion.
The scientific novelty of the article lies in the expansion of information about the specifics of involvement and
professional activity of Z. Ghajdaj as a member of the jury of vocal competitions, the holding of which intensified during
the Khrushchev «Thaw» of the second half of the 1950s – early 1960s. Together with the opportunity to work in the jury,
the singer received more opportunities to apply her many years of performing experience in the process of competitive
listening to Soviet singers, evaluating and determining the best of them. Conclusions. The analysis of Z. Ghajdaj's

©Кацалап О. В., 2021

173

Музичне мистецтво

Кацалап О. В.

creative activity as a member of the jury of vocal competitions made it possible to identify the level of these competitions
in the world music space and the circumstances of their holding in the conditions of the «Cold War» and Khrushchev
«Thaw» of the second half of the 1950s – early 1960s, their role in the formation of the creative career of the participants,
the degree of involvement of the singer in this artistic work and her contribution to the professional development of Soviet
opera singers.
Key words: Z. Ghajdaj, vocal competitions, work of the jury of vocal competitions, Khrushchev «Thaw», Soviet
opera singers.

Робота у складі журі вокальних конкурсів
української оперної й камерної співачки
З. Гайдай стала можливою в другій половині
1950-х рр., коли вона досягла професійного
визнання, мала державні відзнаки і була
відомою у творчих колах особистістю. Цей
напрям творчої діяльності обіцяв стати новою
сторінкою в мистецькій кар’єрі співачки, яка на
той час уже залишила Київську оперу,
скоротила до мінімуму концертні виступи і
була зосереджена насамперед на викладацькій
роботі в Київській консерваторії, розпочатій
1947 р. Завдяки цьому вона набула досвіду
оцінювання конкурсантів не лише як
виконавиця, а й педагог, що сприяло зміцненню
її репутації компетентної фахівчині, здатної
застосувати свій потенціал під час роботи в
журі. Отже, постає питання: у журі якого рівня
вокальних конкурсів довелося працювати
З. Гайдай, у чому конкретно полягала її
діяльність і наскільки вона виявилася
успішною.
Актуальність теми дослідження полягає у
виявленні особливостей залучення і творчої
діяльності З. Гайдай у складі журі вокальних
конкурсів, авторитетності цих мистецьких
подій в європейському та світовому контексті,
значущості постаті співачки як професіонала у
сфері вокального виконавства.
Аналіз досліджень і публікацій. У роботі
над статтею використані, насамперед, архівні
джерела (щоденник, робочі записи, листи
З. Гайдай), які зберігаються в Центральному
державному архіві-музеї літератури і мистецтва
України, матеріали, що містять інформацію про
вокальні конкурси, переможців тощо. Історичні
відомості щодо особливостей періоду другої
половини 1950-х – початку 1960-х рр., на який
припало проходження вокальних конкурсів і
робота З. Гайдай у складі журі, почерпнуті з
праць українських та російських науковців
В. Даниленка, О. Іванова, А. Омельченка,
О. Чистикова та ін.
Метою дослідження є висвітлення
специфіки залучень та участі З. Гайдай у роботі
журі вокальних конкурсів, вагомості цих
проєктів у світовому музичному просторі,
внеску співачки в професійний розвиток
молодих радянських оперних співаків.
Виклад основного матеріалу. Участь у
вокальних конкурсах є важливою складовою
становлення особистості артиста, адже саме в

умовах конкурсних змагань гартуються такі
якості виконавця, як упевненість у своїх силах,
сценічна витривалість, формуються навички
публічних виступів, зокрема й перед членами
журі, які ретельно оцінюють спів конкурсантів
до найтонших вокально-виконавських нюансів.
Конкурси у свою чергу допомагають виявити
найкращих виконавців, сприяють обміну
професійним досвідом, підтримці й розвитку
естетичного і культурного рівня співаківучасників, популяризації їхнього таланту в
мистецьких колах та пропагуванню класичного
вокального мистецтва загалом. Тому традиція
проведення конкурсів завжди була й буде
актуальною.
Конкурсний майданчик став невід’ємною
частиною
творчого
життя
З. Гайдай.
Спробувавши на початковому етапі співацької
кар’єри сили в якості учасниці і отримавши
головну премію на Першому Всесоюзному
конкурсі музикантів-виконавців, що пройшов
1933 р. в Москві [5, 14], вона через роки
кропіткої праці вже в статусі відомої та
визнаної
співачки
почала
отримувати
запрошення для роботи в журі. Про одне з них
було згадано в листі від 17 лютого 1957 р. до
колеги – співака С. Данченка. Йшлося про
відбіркове
прослуховування
радянських
вокалістів у Москві для участі в Міжнародному
конкурсі в Брюсселі (Бельгія), яке, попри
висловлений З. Гайдай сумнів щодо його
проведення через погіршення політичних
відносин між державами, все ж відбулося [9,
20 зв.-21]. Вочевидь, схильність до подібних
обговорень у повсякденні стала наслідком
багаторічної діяльності співачки в умовах
надмірної заідеологізованості тогочасного
життя, коли творча реалізація митця напряму
залежала від політичної кон’юнктури в країні.
Про роботу З. Гайдай у складі журі в наступні
роки дізнаємося з її робочих записів. Так,
1958 р. її знову запросили до Москви для
роботи в журі Всесоюзного прослуховування з
відбору співаків для участі в Міжнародному
музичному конкурсі в Женеві (Швейцарія) [13,
2] – одному з провідних у світі, заснованому
1939 р.
швейцарським
композитором
і
органістом А. Ганьєбеном та віденським
музикантом, який емігрував до Женеви,
Ф. Лібстоклем [1]. Разом із нею тоді працювали
такі відомі здебільшого російські митці, як
хоровий диригент О. Свєшніков (голова),
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співаки О. Катульська, Н. Рождественська,
Н. Дорліак, Г. Тіц та ін. [13, 11-14]. У лютому
1959 р. З. Гайдай залучили до Всеукраїнського
конкурсу, який мав визначити учасників
московського прослуховування, а той, у свою
чергу, – Всесвітнього фестивалю молоді і
студентів у Відні (Австрія) [13, 16-21]. У квітні
1960 р. мисткиня вкотре поїхала до Москви
працювати в журі Всесоюзного відбору
виконавців для участі в Міжнародному
конкурсі імені Роберта Шумана [13, 21 зв.],
заснованого 1956 р. до сторіччя з Дня смерті
відомого
німецького
композитора
і
покликаного популяризувати насамперед його
творчість [12]. У 1961 р. вона знову відвідала
Москву для роботи в журі відбіркового
прослуховування і визначення майбутніх
учасників Міжнародного конкурсу імені
Джордже Енеску в Румунії. Тоді їй випала
нагода
працювати
під
головуванням
знаменитого російського тенора С. Лемешева
[13, 46 зв.-47]. Отже, даний перелік засвідчує
активне залучення З. Гайдай, як чи не
найвідомішої української співачки того часу, до
участі в роботі журі вокальних конкурсів, серед
яких були доволі цікаві та престижні
європейські проєкти. І це попри те, що,
починаючи з другої половини 1940-х рр.,
країни Центральної та Східної Європи, які
потрапили до сфери впливу СРСР, на противагу
Заходу відділилися від нього «залізною
завісою»,
що
спричинило
розв’язання
«холодної війни» – протистояння на
політичному, економічному та ідеологічному
рівнях [3, 105-107]. Очевидно, що лібералізація
суспільно-політичного життя в період так
званої хрущовської «відлиги» середини 1950х рр., яка стала переламним моментом у
радянській історії, посприяла послабленню
ідеологічного тиску, зокрема й на культурну
сферу. У той період завдяки функціонуванню
новостворених товариств дружби і культурних
зв’язків із зарубіжними країнами [2, 11]
пожвавилися творчі контакти. Відбувся
прогрес у сфері міжнародного туризму, що
дозволило радянським громадянам отримати
можливість виїздити за кордон (у 1957-1958 рр.
– 1,5 млн.), а іноземним туристам – відвідати
СРСР [2, 14]. Як наслідок, розширилися
можливості для участі і в Міжнародних
вокальних конкурсах. Та й кількість тих, які
були організовані та проведені в СРСР,
збільшилася. Так, у червні-липні 1957 р.
З. Гайдай увійшла до складу журі конкурсу
класичного співу в рамках Всесоюзного
фестивалю молоді [7, 7-8], на якому було
відібрано учасників VІ Всесвітнього фестивалю
молоді і студентів у Москві [7, 1]. Через рік
стартував
Міжнародний
конкурс
імені
П. І. Чайковського [11], який у подальшому
став доволі яскравою подією у світовій

музичній культурі. А 1960 р. пройшов Перший
Всесоюзний
конкурс
вокалістів
ім. М. І. Глинки [13, 27 зв.].
Однак, незважаючи на лібералізацію
суспільного життя, радянська політична
система не зазнала кардинальних змін [2, 16].
Поїздки за кордон були офіційно дозволені, але
цьому
передувала
складна
процедура,
пов’язана з перевіркою політичної надійності
громадян, доцільності та обґрунтованості
поїздок, роз’ясненням норм і правил поведінки
за межами СРСР тощо. Всім цим займалася
Комісія з виїздів за кордон, яка була створена в
травні 1949 р. До її функцій також входило
вивчення досьє претендентів на виїзд, яке,
згідно з затвердженим у 1959 р. «Порядком
надання документів…», утворювало цілу
виїзну справу. Далеко не всі охочі відвідати
зарубіжну країну отримували на це дозвіл у
зв’язку
з
наявністю
компрометуючих
матеріалів (моральна нестійкість, прояв
антирадянських настроїв, судимість і т. ін.) [14,
101-104], що породжувало страх «зіпсувати
культивований всередині країни та поза нею
позитивний образ радянської людини» [14,
104]. Звісно, через подібне коло перевірок та
бюрократичної тяганини повинні були пройти
й учасники Міжнародних вокальних конкурсів.
І хоча таке творче відрядження навряд чи могло
викликати у членів Комісії сумнів щодо
доцільності, адже йшлося про репрезентацію
досягнень вітчизняної вокальної школи на
міжнародній арені та створення тим самим
позитивного
іміджу
СРСР,
перевірки
благонадійності митців були не менш
ретельними.
Безумовно, З. Гайдай, як людина не
аполітична, перебувала в курсі всіх процесів
другої половини 1950-х рр., однак змушена
була
лишитись
осторонь
закордонних
відряджень, адже її запрошували до складу
журі
здебільшого
внутрішньосоюзних
відбіркових конкурсів. У журі безпосередньо
Міжнародних конкурсів від СРСР могли
потрапити головним чином московські артисти,
і для співачки, яка за роки творчої діяльності
вже усвідомила факт таких преференцій, це не
було несподіванкою, що зрозуміло з характеру
її висловлювання з цього приводу в листі до
співака С. Данченка [9, 21]. Тим не менше в
межах
СРСР
її
професіоналізм
був
затребуваний, саме тому в жовтні 1960 р.
мисткиня отримала лист із запрошенням
працювати в журі дебютного Всесоюзного
конкурсу вокалістів ім. М. І. Глинки, який
відбувся в грудні того ж року в Москві. Окрім
української співачки й педагога Одеської
консерваторії О. Благовидової, яка обійняла
посаду заступника голови, вона була єдиною
членкинею журі від України [7, 13-14].
Враховуючи те, що конкурс мав попередні
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відбори в союзних республіках, зокрема і в
Києві [13, 24 зв.], конкуренція обіцяла бути
високою, адже до Москви повинні були
потрапити доволі професійні співаки. А це
означало, що на членів журі, зокрема й на
З. Гайдай, очікувала непроста робота з
виявлення найкращих виконавців. Про перебіг
цієї мистецької події можна дізнатися з її
робочих записів.
Перший Всесоюзний конкурс вокалістів
ім. М. І. Глинки проводився в три тури в Малій
(перший і другий) та Великій (третій) залах
Московської консерваторії [7, 13], які, в свою
чергу, тривали по декілька днів (зокрема
перший тур – цілих п’ять). Уважно
проаналізувавши складені й занотовані
З. Гайдай з метою подальшого обговорення
характеристики
вокально-виконавських
можливостей і виступів усіх учасників
конкурсу, нашвидкоруч записані їхні програми,
виставлені бали, навіть подекуди вказане
концертне вбрання тощо [13, 27 зв.-28 зв.], не
важко дійти висновку про максимальне
зосередження
досвідченої
артистки
на
конкурсних прослуховуваннях і професійні
підходи до їх аналізу, а також усвідомлення
відповідальності за прийняті в подальшому
рішення щодо визначення переможців, які
мають ґрунтуватися на оцінюванні найтонших
деталей у вокально-виконавській практиці. Її
судження щодо виступів деяких конкурсантів
були доволі суворими, але навряд чи
необ’єктивними чи упередженими, оскільки
навіть власна студентка – старшокурсниця
Л. Тюрменко – спочатку отримала невтішний
відгук [13, 36], хоча в подальшому змогла
опанувати себе та вибороти диплом. Співаки ж,
покази яких відразу приємно вразили З. Гайдай
і отримали від неї високі бали, дійсно стали
лауреатами [13, 34-35, 45 зв.-46]. Наприклад,
володарка першої премії Л. Філатова, один із
виступів якої удостоївся такого захопливого
відгуку: «Прекрасно звучала в Великому залі.
Голос повний, рівний в усіх регістрах. Виконує
розумно, переконливо, особливо добре Глінка
“Не говори, что сердцу”. <…>. Все в настрої»
[13, 44]. І це при тому, що виконавиця хоча й
співала в хорі Кіровського театру (нині –
Маріїнський театр, м. Санкт-Петербург, Росія),
проте не мала фахової освіти [13, 30].
Очевидним стає те, що професійна думка
З. Гайдай також була вагомою і впливала на
підбиття підсумків та остаточний результат
конкурсів, які могли зіграти роль стартових
майданчиків на шляху до реалізації в мистецтві,
кар’єрного зростання та визнання співаків.
Саме так відбулося у творчому житті
Л. Філатової, яку після успіху на конкурсі
запросили в стажерки, а потім солістки вище
згаданого театру [4], що визначило вектор її
подальшої мистецької діяльності.

Надзвичайно
насиченою
виявилася
робота З. Гайдай під час відбору претендентів
для участі в Міжнародному конкурсі молодих
оперних співаків у Софії (Болгарія). Конкурсні
прослуховування, що проходили в січнілютому 1963 р., включали три тури, на
останньому з яких – оперному – учасники
повинні були виступити в спектаклі на сценах
республіканських оперних театрів. Таким
чином З. Гайдай на першому й другому турах
побувала в Москві, потім відвідала Ригу
(Латвія), де разом із колегами мала оцінити
сценічно-виконавську майстерність співаків
Р. Бабак і К. Заріньша, та Одесу, де відбулися
вистави за участі деяких інших відібраних
виконавців [15, 9 зв.-15 зв.]. У Києві, крім
перебування на конкурсних виставах «Мадам
Баттерфляй» Д. Пуччіні, «Євгеній Онєгін»
П. Чайковського і «Фауст» Ш. Гуно, вона
проконсультувала конкурсанток З. Христич,
яка підготувала партію Маргарити, та
виконавицю ролі Чіо-Чіо-сан Л. Чконію [15,
18 зв.-19] – грузинську співачку, яка на початку
1960-х рр. переїхала до української столиці з
метою творчої реалізації на сцені Київської
опери. Маючи багаторічний досвід роботи над
перевтіленням в образи цих оперних героїнь,
артистка володіла напрацюваннями, в чомусь
навіть винятковими, якими готова була
поділитися з молодими солістками задля
їхнього успіху. Зрештою, обидві вони,
пройшовши всі випробування, були відряджені
на конкурс [15, 21-21 зв.]. Про деякі подробиці
його проходження та результати повідомила в
листі до З. Гайдай російська співачка
В. Барсова, яка, вочевидь, працювала в журі.
Вона радо відзначила її майстерність як
наставниці,
спрямовану
на
підготовку
Л. Чконії, яка мала в Софії великий успіх і
отримала третю премію (першу здобули
виконавиці з Великобританії та США, другу –
співачка з Болгарії) [8, 10]. Те, що в цьому є
величезна заслуга З. Гайдай, стверджувала і
сама Л. Чконія [6].
Студенти З. Гайдай, враховуючи її
численні запрошення для роботи в журі
конкурсних прослуховувань, також мали
можливість брати в них участь і мріяти про
успіх, однак викладачка нечасто залучала їх до
конкурсних змагань. Можливо, вона, як
вимоглива
наставниця, відчувала
їхню
неготовність репрезентувати її школу на
широкий загал. Наприклад, відмова в участі у
Всесвітньому фестивалі молоді і студентів у
Відні (Австрія) старшокурсниці К. Інкіній після
невдалого для неї київського відбору не
засмутила З. Гайдай. Викладачка вважала, що
цій студентці ще зарано виходити на
московську сцену, де мав відбутися наступний
етап прослуховувань всесоюзного масштабу
[13, 21]. Загалом, її ставлення до участі в
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Міжнародних
конкурсах
було
дещо
скептичним, оскільки З. Гайдай мала сумнів,
що радянські співаки здатні на належному рівні
інтерпретувати твори західноєвропейської
класики [9, 21-21 зв.]. Хоча, приміром, на
Міжнародному музичному конкурсі в Женеві
(Швейцарія) 1958 р. другу й третю премії
отримали російські співаки Н. Ісакова та
Л. Морозов, а українська співачка З. Христич
стала дипломанткою [13, 15]. Переможцем
Міжнародного конкурсу імені Роберта Шумана
в
1960 р.
став
російський
співак
В. Громадський [13, 24; 12]. І саме З. Гайдай
була серед членів журі, які обрали цих
виконавців для участі в зазначених конкурсах,
що стала для них переможною. З іншого боку
мисткиня, спираючись на власний досвід, не
могла не розуміти, що конкурсний майданчик
здатний активізувати професійні й лідерські
якості співака, загартувати характер, сприяти
формуванню амбітних цілей, тому найбільш
здібних і перспективних своїх студентів
готувала до творчих випробувань. Саме так
стартувала на великій сцені одна з вихованок її
класу С. Данилюк. Невдача на Другому
Всесоюзному
конкурсі
вокалістів
ім. М. І. Глинки 1962 р. ще в студентські роки
[15, 8 зв.-9] стала своєрідним поштовхом для
майбутніх творчих звершень цієї співачки. У
1965 р. вона знову взяла участь у цьому
конкурсі і виборола другу премію, а через рік –
диплом
Міжнародного
конкурсу
імені
П. І. Чайковського. На початку 1970-х рр.
С. Данилюк поповнила нечисленну когорту
радянських
співаків,
яким
пощастило
вдосконалити
вокально-виконавську
майстерність, пройшовши стажування в
міланському театрі «Ла Скала» (Італія). Така
нагода, як досягнення періоду хрущовської
«відлиги», з’явилася 1960 р. [11]. Ціною
великого працелюбства їй вдалося зробити
кар’єру оперної виконавиці, виступати з
концертними програмами, отримати почесне
звання народної артистки СРСР [10].
Безумовно, в цьому успіху була велика заслуга
і З. Гайдай.
Наукова новизна статті полягає в тому,
що в ній уперше висвітлено передумови та
особливості діяльності З. Гайдай у складі журі
вокальних конкурсів, проведення яких припало
на роки «холодної війни» і хрущовської
«відлиги» другої половини 1950-х – початку
1960-х рр.
Цей
період
відзначився
послабленням ідеологічного тиску на всі сфери
життя суспільства, завдяки чому радянські
співаки отримали змогу брати участь у значній
кількості вокальних конкурсів, зокрема й
закордонних, а українській мисткині випала
нагода сприяти професійному становленню
найкращих із них.

Висновки. Отже, З. Гайдай, як одну з
найвідоміших українських співачок радянської
доби, було активно залучено до роботи в журі
багатьох вокальних конкурсів здебільшого
Всесоюзного рівня, де здійснювався відбір
учасників Міжнародних вокальних проєктів.
Розширення можливостей для виступу
радянських співаків на міжнародному рівні,
стажування в Італії відбулося завдяки
хрущовській «відлизі» другої половини 1950х рр., коли були створені умови для оптимізації
культурно-мистецької сфери та розвитку
творчих контактів з іншими країнами. Попри
політичну регламентованість культурного
життя в СРСР та складнощі, пов’язані з
відсутністю вільного виїзду в закордонні творчі
відрядження, участь у вокальних конкурсах,
яка була здатна підвищити мотивацію
професійного зростання, сприяти розвитку
професійних якостей та набуттю популярності,
стала бажаною і важливою складовою
виконавської
практики
для
багатьох
радянських співаків. Найталановитішим із них
вдалося стати лауреатами та в подальшому
реалізуватися в мистецтві, зокрема на оперній
сцені. І велика заслуга в цьому належить
З. Гайдай, яка, беручи участь в оцінюванні
учасників
здебільшого
відбіркових
московських конкурсів, не знехтувала своїми
фаховими обов’язками та змогла проявитися
під час роботи в конкурсних журі як досвідчена
артистка, викладачка і наставниця для
молодого покоління співаків.
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КЛАСИЧНИЙ КРОСОВЕР
У СУЧАСНОМУ МУЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНІ
Мета роботи. У статті розглянуто ґенезу класичного кросовера та прослідковано його розвиток в
українському культурно-мистецькому просторі. Методологія дослідження передбачає поєднання історикокультурного, аналітичного та компаративного методів, що дозволило з’ясувати місце класичного кросоверу в
сучасній музичній культурі. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в українській науці вперше
розглядаються українські представники класичного кросовера. Висновки. На межі ХХ – ХХІ ст. одним із
напрямів, що синтезує здобутки академічного і естрадного (рок, поп, електронна музика) мистецтва, став
класичний кросовер. Витоки цього напряму є більш давніми і сягають корінням 1960-ті рр., коли здійснювалися
перші спроби синтезу академічного та естрадного виконавства. Відомі українські співаки академічної школи
Д. Гнатюк, Ю. Гуляєв, А. Мокренко, Д. Петриненко, Л. Остапенко виконували як класичні, так і естрадні твори.
Сьогодні яскравим прикладом синтезу академічного і естрадного вокального мистецтва є дуети Ф. Мустафаєв –
Т. Самая та В. Степова – В. Сінчук. Українська співачка, сопрано нового покоління Аріна Домські є єдиною
представницею української сцени, яка послідовно звертається до напряму класичного кросовера, синтезуючи у
різний спосіб естрадний та академічний вокальний репертуар.
Ключові слова: академічне музичне мистецтво, вокальна естрада, звукоформування, класичний кросовер.
Muravitska Svitlana, Senior Lecturer of the Department of Variety Art Singing of the Kyiv Municipal Academy of
Circus and Variety Arts, PhD Student at the National Academy of Culture and Art Management
Classical crossover in the modern musical space of Ukraine
The purpose of the article is to consider the genesis of the classical crossover and traces its path of development
in the Ukrainian cultural and artistic space. The methodology involves a combination of historical and cultural, analytical,
and comparative methods, which clarified the place of the classical crossover in modern music culture. The scientific
novelty of the study is that for the first time in Ukrainian science, Ukrainian representatives of the classical crossover are
considered. Conclusions. At the turn of the 20th – 21st centuries one of the areas that synthesize the achievements of
academic and variety (rock, pop, electronic music) art has become a classic crossover. The origins of this trend are more
ancient and go back to the 1960s when the first attempts were made to synthesize academic and variety performance.
Famous Ukrainian singers of the academic school D. Hnatiuk, Yu. Gulyaev, A. Mokrenko, D. Petrinenko, L. Ostapenko
performed both classical and variety works. Today, a striking example of the synthesis of academic and variety vocal art
is the duets of F. Mustafayev – T. Samaya and V. Stepova – V. Sinchuk. Ukrainian singer, soprano of the new generation
Arina Domski is the only representative of the Ukrainian scene, which consistently turns to the direction of the classical
crossover, synthesizing in its performance variety and academic vocal repertoire.
Key words: musical art, mass culture, academic music, variety art vocal, vocal performance, sound formation,
classical crossover.

Актуальність
теми
дослідження.
Творчість співаків, які працюють в напряму
класичний кросовер, можна вважати еталоном
для
сучасного
естрадного
вокального
виконавства. Цей стиль налічує багато
прихильників, і це, безумовно, демонструє
масштабність класичного кросоверу як
несформованість

відповідної

художнього явища. Однак сьогодні в Україні
таких виконавців, що органічно поєднують
академічний спів та сучасну музику
неакадемічних напрямів, майже не має.
Основними причинами відсутності в Україні
виконавців класичного кросоверу є особливості
соціокультурної
ситуації,
а
саме

слухацької

аудиторії.
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процесів, що відбуваються в сучасній
українській естраді і шоу-бізнесі, виникає
потреба розвитку та промоції цього дуже
популярного у світі напряму в сучасній
вокальній естрадній музиці. Для того, щоб
класичний кросовер зміг зайняти достойне
місце в українському культурно-мистецькому
просторі, він потребує не лише промоції та
державної підтримки, а й детального наукового
розгляду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Синтез класичної та естрадної музики, у тому
числі напрям класичний кросовер, вивчали у
своїх
працях
українські (М. Мозговий,
В. Тормахова, Т. Самая), російські (А. Цукер,
Л. Данько,
Д. Журкова,
Л. Баяхунова,
О. Семенченко) науковці. Однак творчість
українських виконавців, у творчості яких
можна вбачати паростки класичного кросовера
як актуального напряму сучасного естрадного
мистецтва, ще не розглядалося. Дослідження
класичного кросовера надасть можливість
визначити
його
художньо-естетичні
характеристики як самостійного напряму
вокального мистецтва естради та визначити
перспективи
розвитку
в
українському
культурно-мистецькому просторі.
Мета статті – виявити ґенезу напряму
класичний кросовер та прослідкувати його
розвиток
в
українському
культурномистецькому просторі.
Виклад основного матеріалу. Стан
сучасного музичного мистецтва помітно
відрізняється від художньої творчості минулих
епох своєю прогресивністю, динамічністю та
сміливими мистецькими експериментами.
Однак найкращі класичні музичні твори
продовжують звучати зі сцени, як в
оригінальному, так і в оновленому (зміна
аранжування
та
вокально-виконавських
прийомів, режисерських ідей, сценографії
тощо) вигляді. «Осучаснення» класики
допомагає її популяризувати та знайомити
публіку зі світовими шедеврами музичного
мистецтва.
На думку української мистецтвознавиці
Т. Самаї, одним із базових принципів
естрадного мистецтва є синтетичність, до якого
належить музична естрада (джаз, рок та попнапрями). В такому контексті класичний
кросовер як синтетичний напрям можна
сміливо розглядати як естрадний, де
відбувається гармонічне поєднання елементів
класичної музики з страдними течіями.
Дослідження
класичного
кросовера
як
мистецького феномена має величезний
потенціал для розвитку естрадознавства
завдяки ґрунтовним дослідженням творчих
досягнень представників цього напряму.

Творчі експерименти синтезу класики та
естрадної музики активно відбувалися в
останній декаді ХХ століття. Перш за все, слід
згадати проєкт «три тенори» у складі Лучано
Паваротті, Пласідо Домінго й Хосе Карераса,
які у 1990 році на церемонії відкриття світового
кубку ФІФА у Римі (Італія) презентували
оперне мистецтво масовій аудиторії поза
станами традиційного оперного театру.
Цікавим продовженням був багаторічний
проєкт Лучано Паваротті під назвою «Лучано
Паваротті і друзі», основою якого були
вокальні номери з відомими поп- та рокспіваками, серед яких Стінг, Дж. Браун,
Е. Клептон, С. Діон, Б. Адамс, Е. Джон, Л. Річі,
М. Керрі, Ені Ленокс та інші.
Цікавими пошуками нових музичних
форм поєднання року з класичною традицією
можна розглядати славетну «Барселону»,
виконану рок-співаком Фредді Мерк’юрі та
представницю італійської школи bel canto
Монсеррат
Кабальє.
Серед
яскравих
представників класичного кросовера – Андреа
Бочеллі, Сара Брайтман, Алессандро Сафіна,
Емма Шаплін, Джош Гробан та ін. Цей жанр
набув такої великої популярності, що журнал
«Billboard» з середини 1990-х рр. створив для
кросоверу окремий чарт серед своїх хітпарадів. Також класичний кросовер (classical
crossover) офіційно був зафіксованим як
номінація музичної премії «Grammy».
Якщо говорити не про західну, а
українську естрадну музику, то формування
цього напряму відбувалось в інших соціальнихкультурних умовах. 1960-ті рр. в СРСР, куди
входила й Україна, ознаменований не лише
бурхливим науково-технічним прогресом, що
змінив погляд на мистецтво, а й змінами на
ідеологічному ґрунті. Під впливом західної
культури радянська естрада збагачується
новими музичними ритмами та стилями,
з’являється нова естетика звуку, яку нині
називають «саунд» (від англ. sound – звук,
звучання).
Естрадно-вокальне
мистецтво
починає відігравати важливу роль у
відродженні та актуалізації національних
традицій, в інтеграції та культурному розвитку
суспільства.
У вокальній естраді відбуваються значні
зміни: пісні агітаційного і пропагандистського
характеру поступаються місцем творах
ліричного спрямування. З’являються вокальні
шедеври, що стали класикою української
вокальної естради: «Пісня про рушник», «Два
кольори», «Чорнобривці», «Києве мій» та ін.
Їхніми авторами були відомі академічні
композитори І. Шамо, П. Майборода, О. Білаш
та ін., які писали на вірші провідними поетипіснярами
М. Ткачем,
А. Малишком,
Б. Олійником, Д. Луценком, М. Сингаївським,
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Д. Павличком та ін. Ці пісні були наповнені
мотивами високої і ніжної лірики, любові до
матері, рідної землі, маленької батьківщини.
Для виконання естрадних пісень запрошували
співаків з академічною вокальною школою,
серед яких назвемо Ю. Гуляєва, Д. Гнатюка,
Л. Остапенко, А. Мокренка, Д. Петриненко та
ін. Ці виконавці були універсальними
співаками-сумісниками, які «враховували
специфіку усіх трьох основних вокальних
напрямів – народного, академічного, та
естрадного.
Їх
унікальна
природна
обдарованість, майстерність проникнення в
таємниці вокального естрадного мистецтва
протиставлялася всім негативним судженням
щодо масової пісні. У світовому сучасному
вокальному мистецтві цей синтез має свою
назву – “класичний кросовер”» [4, 19].
Розглядаючи сучасний стан класичного
кросоверу в Україні, можемо стверджувати, що
на українській національній естраді він, на
жаль, й досі ще у процесі становлення. Серед
поодиноких
прикладів
згадаємо
дует
Народного артиста України Фемій Мустафаєва
і заслуженої артистки України Тетяни Самаї,
які у 2003 р. на фестивалі «Слав’янський Базар
у Вітебську» в концерті майстрів мистецтв
України виконали пісню Франческо Сарторі
«Time to Say Goodbye» на український переклад
Наталії Науменко «Час казати прощай». Їх
виконання є яскравим прикладом класичного
кросовера, де поєднуються академічний і
естрадний вокал як у вокальній естетиці, так і у
звукоформуванні. Ф. Мустафаєв спирається на
вокальну естетику «еталонного» співацького
звуку зі звукоформуванням у високій позиції.
Т. Самая формує звук у мовленнєвій позиції та
використовує сучасну вокальну естетику
(субтон), притаманну естрадному вокалу.
До класичного кросоверу можна віднести
дует Народної артистки України Валентини
Степової та соліста рок-гурту «Галактика»
Вячеслава Сінчука, які у 2003 р. виконали
пісню Хуліо Іглесіаса «When You Tell Me That
You Love Me» в сольному концерті артистки. І
якщо В. Сінчук співає з притаманною роквиконавцям експресивною енергією, то
В. Степова, вихованка класу Є. Мірошніченко,
залишається в межах класичної української
вокальної школи. Свої пошуки у напрямі
класичного кросоверу артистка продовжила і
далі, її репертуар сьогодні складається як з
класики, так і з естрадних та українських
народних пісень.
Серед молодих українських виконавців,
що звертаються до напряму класичний
кросовер, можна назвати Аріну Домські, яку
називають сопрано нового покоління. Вона
отримала академічну вокальну освіту у
Київському державному музичному училищі
імені Р. М. Глієра та Національній музичній

академії імені П. І. Чайковського у класі
народної артистки СРСР Діани Петриненко. На
сьогоднішній день вона є однією з відомих
виконавиць цьому напряму не лише в Україні,
але і в Східній та Західній Європі. Аріна
Домські
затребувана
і
користується
популярністю, доказом того є повні концертні
зали, де вона виступає. Репертуар співачки
складається з композицій, які вона виконує
англійською,
італійською,
китайською,
французькою, чеською, українською та іншими
мовами. На її концертах панує неймовірна
атмосфера, що дозволяє глядачеві поринути в
світ духовності, краси та гармонії високого
музичного мистецтва.
Слід зауважити, що сама Аріна початок
своєї творчої кар’єри пов’язувала з шоуіндустрією в напрямі поп-музики: вона брала
участь в талант-шоу «Фабрика зірок» (2007) та
«Суперзірка» (2010), випустила кілька кліпів у
2008 р., виступала на національному відборі на
пісенний конкурс «Євробачення» у 2010 р.
Цього ж року Аріна Домскі отримує гран-прі
«Фаворити успіху» в номінації «Прорив року»,
а компанія «Moon records» випускає її
дебютний альбом під назвою «Коли думаємо
про одне».
Однак молода співачка відчувала потребу
у подальших творчих пошуках власної
індивідуальності та зосередилася на студійній
роботі. Після року експериментів вона
презентувала свій перший сингл «Ti amero» в
напрямі
класичний
кросовер.
Перший
публічний виступ співачки в новому амплуа
відбувся на Віденському балі в Казахстані. В
2011 р. відеокліп на цю композицію потрапив в
ротацію британського музичного телеканалу
CMTV і ознайомив європейського глядача з
Аріною Домські. Так почався творчий період
співачки в напрямі класичний кросовер.
Бажання
створити
власний
індивідуальний імідж та впізнаваний саунд, а
також реалізація унікальних можливостей
поєднання академічного та естрадного вокалу
підштовхнуло Аріну Домські до ідеї створення
масштабного концертного проєкту, здатного
привернути увагу публіки до високого
мистецтва. Так з’являється унікальне дійство
«Opera Show», в якому презентовані фрагменти
відомих оперних шедеврів різних епох. Глядач
на концерті може ознайомитися з творами
Г. Генделя,
В. А. Моцарта,
О. Бородіна,
П. Чайковського, Дж. Пуччіні,
а
також
сучасною академічною музикою. Театральне
дійство упродовж 90 хвилин складається з 24
номерів, що охоплюють різні епохи і художні
напрямки Вистава супроводжується світловим
оформленням, реквізитом, відеоінсталяціями,
хореографічними постановками. Номери в
програмі – це окремі театральні історії, в яких
задіяні: музиканти, хор та балет [6].
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Однією з головних особливостей
програми «Opera Show» Аріни Домскі є шоу,
яке ламає стереотипи сприйняття класичної
музики, та осучаснене звучання класичних
музичних композицій. Її концерт ‒ це
театралізоване шоу в якому задіяний оркестр,
артисти балету, реквізит і відеоінсталяції, а
кожен твір ‒ це маленька театральна історія.
Аріна Домські у програмі «Opera Show»
виступає у ролі виконавиці, продюсера,
режисера і автора своєї музики. У мистецькому
проєкті «Opera Show» усі вокальні твори
створені за літературними текстами самої
співачки, а тематика номерів демонструє
широкий
діапазон
інтересів
артистки.
Оригінальний репертуар Аріни Домскі
відрізняється від музичних композицій інших
відомих представників напряму класичний
кросовер. Сама співачка говорить про це так:
«Якщо розглядати виконавців цього напряму з
інших країн, то я відрізняюсь від колег тим, що
велика частина мого репертуару заснована на
оригінальних творах. Я не роблю кавер-версії
композицій Сари Брайтман, Андреа Бочеллі, як
робить більшість співаків. Я створюю свої
твори. Навіть якщо і включаю в репертуар
відомі композиції, то і їм намагаюся надати
оригінальне звучання» [3].
Зробимо
невеличкий
екскурс
по
музичних сторінках мистецького проєкту
Аріни Домські. Програма «Opera Show»
складається з двох актів. Перший акт відкриває
номер «Dance of life», що спирається на тему
Г. Ф. Генделя з «Сарабанди». У творі ми
бачимо синтез академічної традиції і
танцювальної естради завдяки поєднанню
генделівської мелодії з ритмікою диско-стилю,
семплами («sample» − зразок), репом, а також
використанню елементів балетної пластики.
Таке поєднання електронної музики та
акустичних інструментів, чергування рефренів
у вигляді рокових рифів завершується у коді
вокальним колажем подібно до Емми Шаплін з
фільму «П’ятий елемент».
У номері «Adagio» використана тема
Б. Марчелло – Й. С. Баха (Адажіо D-moll),
заснована на гармонічній секвенції, що є
характерним як для музики бароко, так і для
сучасної. Аріна Домскі переважно співає в
академічній (високій) позиції і лише інколи
використовує мовленнєву (естрадну). В цій
сцені ми бачимо синтез не лише у музичній
складовій, а й у хореографічній через
використання балетною групою трюкових
елементів як сучасних танців, так і класичних
екзерсисів.
У
виконавській
техніці
співачка
застосовує прийом субтон в поєднанні із
активним сформованним звуком. Наприклад,
сьомий номер «Чіо-Чіо-Сан», заснований на
знаменитій арії з опери Дж. Пуччіні «Мадам

Батерфляй» вирішений яскравою сценографією
з аранжуванням, що стилістично нагадує
творчість французької співачки Мілен Фармер,
гурту «Енігма», а вокальна виконавська манера
перегукується
з
італійкою
Джорданою Філіппою.
Другий акт вистави починає арія
«Відлітай на крилах вітру» з опери О. Бородіна
«Князь Ігор», яка зроблена як синтез стилів
хаус й диско. Друга сцена продовжує
російський вектор класичної музики твором
П. Чайковського «Адажіо» з його балету
«Лебедине озеро». Новацією співачки є
виконання цієї відомої теми англійською
мовою в поп-стилі з відхиленням в гармонічній
структурі.
Деякі номери розпочинаються через
відео-бріджи Аріни Домскі, як, приміром, третя
сцена ‒ вступ до балету «Лускунчик»
П. Чайковського, що креативно переходить до
знаменитого «Щедрика» в аранжуванні
М. Леонтовича.
Четверта сцена, побудована на темі
Е. Гріга «Solveig», що також синтезується з
сучасними ритмами. Молода співачка у своєму
проєкті не забула звернутися і до мюзиклу,
зокрема включила в свою програму твір з
відомого мюзиклу Е. Ллойд Веббера «Примара
опери».
У
шоу
доречно
продумана
аудіовізуалізація, що робить його сучасним,
при цьому зберігаючи класичні театральні
традиції. Для кожної пісні підібрано відеофон,
кольорова гама, створена відповідна атмосфера
до історичної епохи – все це збагачує та
доповнює сприйняття музичних творів. У
деяких номерах було використано сучасну
графіку, відтворювалися ескізи театральних
художників-декораторів минулого століття,
застосовувалися
світлові
спецефекти,
наприклад «оживлення» картини С. Боттічеллі
«Весна».
Музичні критики відзначають, що
«“Opera Show” Аріни Домскі ‒ новий формат
театральної
постановки,
який
успішно
апробований в нашій країні і за кордоном. Він
допоможе залучити в оперний театр значні
потоки слухачів: як шанувальників жанру, так і
широкі маси людей, що живуть в атмосфері
популярної культури. Крім того, стильове
оновлення
традиційного,
апробованого
століттями жанру, представляється необхідною
умовою для його подальшого успішного
функціонування в епоху глобалізації та
конвергенції цінностей різних культур» [7].
Проєкту був високо оцінений на щорічній
церемонії нагородження міжнародною премією
в галузі мистецтва «Diafa Awords» у 2018 р. в
Дубаї, яку також називають «Арабським
Оскаром». Цей захід транслювали в прямому
ефірі телеканалу LBC і найбільшого музичного
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каналу регіону «Rotana Music». Аріна Домскі
відкривала
своїм
виступом
церемонію
нагородження, де її шоу отримало премію за
популяризацію класичної музики в світі, за
прищеплення культурних цінностей, що
фактично і є головним завданням напряму
класичний кросовер.
Аналізуючи
творчість
співачки
Аріни Домські, ми констатуємо, що вітчизняні
музичні
навчальні
заклади
сьогодні
продовжують успішно виховувати талановитих
артистів-вокалістів. Однак існують причини, з
яких артисти не можуть себе реалізувати і в
естрадному мистецтві, і в академічному.
Приміром, в вокальному мистецтві естради це
може бути надмірне захоплення технологіями
шоу-індустрії з використанням примітивного,
беззмістовного музичного матеріалу. Також
можуть бути несприятливі умови в концертностудійній роботі. Згадаємо й відсутність
установ та творчих організацій в Україні, які
підтримували б молоді кадри у їх творчих
пошуках. Ця проблема лежить передусім в
економічній площини, ніж стосується дефіциту
високопрофесійних спеціалістів, які вимушені
шукати свою затребуваність за кордоном.
Підтримка класичного кросоверу дасть
можливість розширити художньо-естетичні
характеристики
національної
вокальної
культури.
Висновки. На межі ХХ – ХХІ ст. одним із
напрямів, що синтезує здобутки академічного і
естрадного (рок, поп, електронна музика)
мистецтва, став класичний кросовер. Витоки
цього напряму є більш давніми і сягають
корінням 1960-ті рр., коли здійснювалися перші
спроби синтезу академічного та естрадного
виконавства. Відомі українські співаки
академічної школи Д. Гнатюк, Ю. Гуляєв,
А. Мокренко, Д. Петриненко, Л. Остапенко
виконували як класичні, так і естрадні твори.
Сьогодні
яскравим прикладом
синтезу
академічного
і
естрадного
вокального
мистецтва є дуети Ф. Мустафаєв – Т. Самая та
В. Степова – В. Сінчук. Українська співачка,
сопрано нового покоління Аріна Домські є
єдиною представницею української сцени, яка
послідовно звертається до напряму класичного
кросовера, синтезуючи у різний спосіб
естрадний
та
академічний
вокальний
репертуар.
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ДЖАЗОВА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИРАЗОВО-СТИЛЬОВІ ТА
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Мета роботи – аналіз стильового розвитку джазової інструментальної музики другої половини ХХ –
початку ХХІ ст. в контексті становлення академічної музики та Європейської культури. Методологія
дослідження передбачає застосування історичного, культурологічного, аналітичного та порівняльного методів,
що дозволяє розкрити особливості стильового розвитку джазової інструментальної музики зазначеного періоду.
Наукова новизна полягає в дослідженні стильового розвитку джазової інструментальної музики другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. в контексті становлення академічної музики та Європейської культури.
Висновки. Нині сучасна джазова інструментальна музика є серйозним концептуальним мистецтвом, яке існує в
найрізноманітніших формах і стилях. Можна стверджувати, що кожен стильовий напрям, який виникав у
джазовому мистецтві в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. базується на змішуванні виразових елементів різних
стилів. Як в академічній музиці, так і в джазі полістилістика закладає підвалини для формування мішаного або
синтетичного стилю, музичної метамови, або, як зазначає В. Сильвестров, всеохоплюючого музичного стилю.
Ключові слова: джазова інструментальна музика, академічна музика, Європейська культура, стиль,
виразово-стильовий розвиток (джазової) музики.
Kostenov Oleksandr, Postgraduate Student of Institute of Arts named after Borys Grinchenko
Jazz instrumental music of the second half of the XX – the beginning of the XXI century: expressional, style
and culturological aspects
The purpose of the article is to analyze the stylistic development of jazz instrumental music of the second half
of the XX –the beginning of the XXI century in the context of the formation of academic music and European culture.
The methodology involves the use of historical, culturological, analytical, and comparative methods, which reveals the
features of the stylistic development of jazz instrumental music of this period. The scientific novelty lies in the study of
the stylistic development of jazz instrumental music of the second half of the XX –the beginning of the XXI century in
the context of the formation of academic music and European culture. Conclusions. Nowadays, modern jazz instrumental
music is a serious conceptual art that exists in a variety of forms and styles. It can be argued that every style emerged in
jazz in the second half of XX – the beginning of the XXI century based on mixing expressive elements of different styles.
Both in academic music and in jazz, polystylistic lays the foundations for the formation of a mixed or synthetic style, a
musical metalanguage, or, as V. Silvestrov points out, an all-encompassing musical style.
Key words: jazz instrumental music, academic music, European culture, style, expressive and stylistic
development of (jazz) music.

Актуальність
теми
дослідження.
Музична культура другої половини ХХ –
початку ХХІ ст. – різноманітне і неоднорідне
явище, складовою якого є різні форми, жанри,

стилі, напрямки музичного мистецтва, в тому
числі й таке яскраве і оригінальне явище, яким
є джазова музика. Очевидно, що останню
недоречно ізолювати від академічної музики,

що дає підставу говорити про взаємозв’язок

цих видів музичної культури. Відтак у статті
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стильовий розвиток джазової інструментальної
музики зазначеного періоду аналізується в
контексті розвитку академічної музики та
Європейської музичної культури.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Зважаючи на те, що джазова музика другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. є досить
різноманітною за стильовим та жанровим
розвитком, це пояснює не менш розмаїту
тематику публікацій, присвячених джазовій
музичній культурі цього періоду. Зокрема,
значна частина публікацій зосереджена на
загальних питаннях розвитку джазу (М.
Барановська [1], В. Конен [5], Е. Овчинников
[9], В. Олендарьов [10], Д. Теребун [18], О.
Яхно [23]). Питанням взаємозв’язку джазової та
академічної музики присвячені роботи О.
Воропаєвої [2], Дж. Коллієра [4], М. Матюхіної
[7], В. Сарджента [14], В. Сирова [17], Д. Ухова
[20], А. Чернишова [22] та інших. Стильові
особливості розвитку джазової музики
висвітлюються у роботах Є. Мошака [8], Т.
Полянського [13], Б. Стецюка [16], В.
Тормахової [19], О. Федорченка [21] та інших.
Водночас слід зазначити, що в музикознавчій
літературі джазова музика, в тому числі її
стильовий
розвиток,
фактично
не
розглядаються в розрізі процесуального буття
культури.
Мета роботи – аналіз стильового
розвитку джазової інструментальної музики
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в
контексті становлення академічної музики та
Європейської культури в зазначений період.
Виклад основного матеріалу статті. Як
відомо, академічна музика у другій половині
ХХ ст. постала перед необхідністю розв’язання
складного питання. З одного боку, на 1950–
1960 роки припадає завершення пошуку все
нових засобів музичної виразовості, з іншого, –
необхідно було шукати нові шляхи щодо
розвитку музики. Відповідно, в цей період
академічна музика стала на шлях поєднання
здобутків
авангардного
напрямку
та
актуалізації
виразово-стильових
аспектів
попередніх періодів її розвитку.
Такі тенденції зумовлені розвитком
Європейської культури, яка в ці десятиліття
(1950–1960 рр.) актуалізує ретроспективні
інтенції; вони були спрямовані як на підсумок
авангардного розвитку в музиці, так і на аналіз
становлення культури та мистецтва загалом
[12].
У
музикознавстві
ці
тенденції
розглядають у контексті полістилістики,
формування мішаного стилю [6] тощо.
Викликає зацікавлення висловлена в 1990 році

думка В. Сильвестрова про формування в
сучасній музиці всеохоплюючого музичного
стилю («Мені здається, зараз виникає якась
нова музична ситуація, можливо, початок
певного всеохоплюючого універсального
стилю» [15, 116]), яка зберігає свою
актуальність і сьогодні.
Варто також вказати на концепцію
інтенціоналізму культури і мистецтва О.
Опанасюка. Зокрема, у статті «До визначення
інтенціонального стилю мистецтва» автор
зазначає, що розвиток музики ХХ – початку
ХХІ ст. зумовлює інтенціональний стиль, який
співвідноситься з екстенсією Європейської
культури: «Екстенсивний вектор в бутті
культури та відповідна рефлексія... виходять з
апеляції до попереднього становлення, що
автоматично передбачає наявність в його
смисловому полі попередніх смислових
компонентів
культурно-мистецьких
маніфестацій» [12, 7]. Аналогічну думку
автор висловлює і в статті «Ідентифікація, або
Сучасна музична культура в контексті
полізмістових
акцентуацій»,
в
якій
наголошується, що інтенціональний стиль
«визначає не тільки особливості розвитку
сучасної музики, але… й у майбутньому
визначатиме розвиток музичної культури і
мистецтва в цілому…» [11, 3, 10].
Якщо вищезазначене перенести до
естрадної музики, то логічним є питання: якою
в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. є
естрадна музика, маючи на увазі стильові та
виразові аспекти її розвитку? Хоча джазові
твори за виразово-стильовими показниками є
не настільки складними, як композиції
академічної музики, але вони також
передбачають стильову еволюцію та стильовий
плюралізм.
Водночас
джазова
музика
використовує багато формул і принципів,
властивих академічній музиці, що дозволяє у
рамках джазового мистецтва створювати
досить оригінальні музичні опуси.
У другій половині ХХ ст. в джазовій
музиці можна відмітити тенденції, зміст яких
полягає в еволюції від побутового та масового
функціонування до елітарного. Джазові
виконавці та композитори звертаються до
творів академічної музики, використовують
цитати з таких творів, вдаються до адаптації
академічного жанру в практиці джазового
музикування, роблять аранжування різних
академічних творів тощо. Відтак така практика
і такий досвід відповідним чином позначилася
на розвитку джазової музики.
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У контексті сказаного слід звернути
увагу
на
явище
постмодернізму
в
європейському
мистецтві.
Оскільки
постмодернізм передбачає плюралізм стилів,
жанрів, їхнє поєднання в одному музичному
явищі (полістилістика), а також їхню реляцію,
то очевидно, що такі інтенції позначилися на
академічній та джазовій музиці.
Саме такими тенденціями можна
пояснити метод цитування, який є одним з
найважливіших
художніх
прийомів
постмодернізму та який полягає у залученні
стильових і жанрових цитувань музичних
творів різного історичного та культурного
походження.
Окрім
усього
іншого
(полістилістика, плюралізм, реляція) це
сприяло створенню складних за природою
музичних композицій, які є жанровим та
стильовим симбіозом.
Водночас можна зазначити, що за своєю
природою джазове мистецтво тяжіє до синтезу
багатьох складових. Саме цим можна пояснити
поєднання фольклорного, академічного та
побутового мистецтва («Третя течія»). У 1961
році Г. Шуллер визначив це явище як «новий
жанр музики, який розташований приблизно на
півдорозі між джазом і класичною музикою»
[24].
Отже, можна сказати, що постмодернізм
сприяв стиранню кордонів між елітарною і
масовою культурою, запереченню дихотомії
«високе–низьке», мозаїчності мистецьких
явищ, використанню різного роду колажів,
фрагментарності текстів, змішуванню стилів,
жанрів, напрямків тощо [3]. Таким чином,
процеси інтеграції джазової та академічної
музики в контексті характерного розвитку
культури,
виразово-стильових
засад
постмодернізму відбуваються на різних рівнях,
а саме, на рівні ладу, гармонії, метроритму,
фактури, звуковидобування, побудови фраз,
імпровізації.
Прикладом поєднання академічної та
джазової музики може слугувати поява течії під
назвою «прогресив». Джазові виконавці і
композитори почали використовувати різні
прийоми, які характерні для академічної
музики, а також розробили новий метод
аранжування творів та згодом почали
зверталися до музики різних епох, наприклад,
епохи бароко, що співвідноситься з новим
напрямком – стилем «бароко-джаз».
Аналогічне можна сказати про стиль
другої половини ХХ ст. – кул-джаз, який також
використовує виразові й стильові елементи
музики бароко. Виявивши загальні гармонічні
та мелодичні принципи, джазові музиканти

зацікавилися музикою Й. С. Баха. Багато
джазових музикантів і ансамблів пішли шляхом
розробки подібних ідей. Серед них можемо
назвати Дж. Льюїса, Д. Брубека, Б. Еванса, Дж.
Маллігана, Ж. Люсье та інших.
Як в академічній музиці, так і у джазі
виникали й розвивалися радикальні течії,
розмаїті стилі, що породжувало такі ж
різноманітні форми музикування. Наприклад,
авангардні та фрі-джазові течії виникли у джазі
ще за часів Д. Еллінгтона та Л. Армстронга. А в
другій половині ХХ ст. знову актуальними
стають попередні стилі та форми музикування
(пост-боп, неосвінг тощо). Таким чином, можна
говорити про інтро-ретро-спективні стильові
тенденції (О. Опанасюк [12]), які в поєднанні з
авангардом фактично закладають підвалини
для мішаного стилю.
Відтак ми бачимо, в якому напрямку
розвивалися академічна й джазова музика в
другій половині ХХ – початку ХХІ ст.:
передбачалися не тільки підсумок культурнохудожнього розвитку попередніх століть і
здобутків першої половини ХХ ст., але й
формування змішаного або синтетичного
стилю.
До цього можна додати й те, що як в
академічній музиці, так і в джазовій можна
відзначити досить велику кількість стилів, які
хоча й розвивалися самостійно, проте існували
у взаємозв’язку та доповнювали один одного.
Із найбільш відомих у джазовій музиці
можна назвати такі стилі, які фігурували в цей
період: бібоп, прогресив, кул-джаз, хард-боп,
модальний джаз, соул-джаз, фанк, фрі-джаз,
кріейтів,
ф’южн,
пост-боп,
смус-джаз,
латиноамериканський джаз (босанова), ейсидджаз.
Оскільки рамки статті не дають
можливість проаналізувати всі названі стилі,
нижче пропонується характеристика провідних
стилів, до яких належать бібоп, модальний
джаз, фрі-джаз, ф’южн.
Перед характеристикою зазначених
стилів слід зауважити, що вони, насамперед,
передбачають актуалізацію інструментальних
форм виконання.
Бібоп. Можна зазначити, що відлік
сучасного інструментального джазу збігається
з виникненням цього стилю. Його основними
рисами є культ вільної сольної імпровізації,
новаторство в області мелодики, ритміки,
гармонії, форми та інших музично-виразових
засобів. Новаторство також полягало у
широкому використовуванні альтерацій в
акордах та великій швидкості виконання
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музичних композицій (понад 200 ударів
метронома за хвилину).
Музикування у стилі бібоп, як правило,
пов’язано
з
невеликими
за
складом
інструментальними ансамблями, переважно це
стосується квартетів або квінтетів. До складу
таких ансамблів входили ударні, контрабас,
фортепіано та духові інструменти. На відміну
від попередніх стилів, у бібопі зміни відбулися
в практиці музикування тих інструментів, які
входять до ритмічної групи ансамблю (ударні,
контрабас та фортепіано). Водночас контрабас
отримав можливість виконувати повноцінні
імпровізаційні сольні партії, які раніше
виконувалися духовими інструментами, а в
ударних інструментах основну ритмічну роль
почали відігравати тарілки та хай-хет.
До характерних рис цього стилю також
можна віднести ускладнену та побудовану на
інших принципах гармонію, зміст якої полягає
в намаганні відійти від тонічного тяжіння та
перенести його на інші ступені, а також в
урізноманітненні гармонічної послідовності
шляхом введення тритонових, терцевих замін
або оновлення структури акордів. Окрім цього,
музиканти
почали
виконувати
складні
імпровізації, які базувалися на варіативному
обіграванні гармонічних послідовностей, а не
на варіюванні мелодії, як це було за часів епохи
свінгу. Також у бібопі стає характерним
унісонне проведення теми на початку та в кінці
виконуваної композиції, а імпровізаційні фрази
містять багато альтерованих та дисонуючих
акордів, складних ритмічних фігурацій та
акцентів.
Модальний джаз. На початку 1960-х у
джазовій музиці виникає новий напрямок, в
основі якого покладено ладовий принцип, на
відміну від тонального, який панував у
попередніх стилях. У мелодиці та імпровізації
відбуваються експерименти з ладами. Це стає
причиною, що в модальному джазі виникає
зовсім інший принцип імпровізації, в основі
якого знаходиться не гармонія як така, а лад.
Таким
чином,
можна
визначити
особливості модального джазу. Для нього
характерними є таке: відсутність стандартної
акордової послідовності (композиції будуються
на мінімальній кількості акордів та повільній
їхній зміні; один акорд може витримуватися
протягом 16 і більше тактів), політональність,
полімодальність,
використання
широких
інтервалів при побудові мелодичної лінії,
органного пункту. Темпи композицій можуть
бути як повільними, так і швидкими, але при
цьому сам характер музики залишається досить
стриманим. Відтак можна говорити про

зближення стилю модального джазу з етнічною
музикою, для якої власне характерним є
принцип ладового формотворення.
Можна стверджувати й те, що здобутки
модального джазу сприяли виникненню фріджазу, який також базувався на композиційних
і виконавських експериментах.
Фрі-джаз. Від початку свого виникнення
цей стиль викликав чимало суперечок щодо
розвитку джазового мистецтва. Необхідно
зауважити, що в експериментах новаторів
елементи фрі-джазу існували задовго до появи
самого терміна, але тільки у другій половині
ХХ ст. цей напрям джазової музики оформився
як самостійний стиль. Фрі-джаз має низку
принципових нововведень. По-перше, акордові
послідовності почали відігравати незначну
роль, натомість посилився мелодичний
початок, мелодії вільно рухалися у будь-якому
напрямку. По-друге,
було
переглянуто
ставлення до свіногової пульсації; вона часто
ігнорувалася, відтак джаз не мав характерної
ритмічної пульсації, що стало властивим для
цього стилю та вирізняло його від інших стилів.
По-третє, музиканти фрі-джазу відмовились від
традиційної тональної системи, набула
актуальності атональність. За роки свого
існування фрі-джаз довів свою життєздатність,
подолав проблеми нормативності і на сьогодні
вже не сприймається як суперечливий стиль.
Проникнення в 1950–1970-х роках до
джазової
музики
експерименталізму
і
авангарду стає причиною радикального відходу
від джазових традицій. До виконавської та
композиційної практики входять нові ритмічні,
тональні та структурні елементи. Фактично
можна сказати, що використання багатьох
нових форм у джазі зближує його з
академічною авангардною музикою, для якої
стає характерним стильова та формотворча
релятивність, а також поєднання різних стилів і
форм музикування. В результаті чого,
композиційні елементи фрі-джазу настільки
тісно переплелися один з одним, що їх стає
важко відділити один від одного.
Ф’южн. Стиль ф’южн виникає внаслідок
злиття джазу з поп- та та рок-музикою, соул,
фанком і ритм-енд-блюзом. Водночас можна
зазначити,
що
спочатку
цей
стиль
ототожнювали тільки з джаз-роком. Для стилю
ф’южн характерними є складні метро-ритмічні
послідовності, часті зміни розмірів тактів,
використання
електронних
музичних
інструментів, активні й різноманітні форми
імпровізації, а також різні виконавські техніки,
запозичені з рок-музики, соул та ритм-ендблюзу.
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До цього треба додати, що виконавці
стилю
ф’южн
почали
звертатися
до
звукозаписуючих
технологій.
Вони
використовували аудіомонтаж на студіях
звукозапису,
електронні
ефекти
та
багатодоріжкові записи. Іноді окремі твори в
стилі ф’южн не передбачали створення цілісної
композиції,
а
моделювалися
завдяки
поєднанню різних музичних фрагментів з
раніше створеними музичними композиціями;
музичні
фрагменти
попередніх
творів
монтувалися в єдине ціле звукорежисером,
іноді навіть без участі самих музикантів, а
тривалість таких композицій могла сягати
більше 20 хвилин.
Висновки. Нині сучасна джазова
інструментальна
музика
є
серйозним
концептуальним мистецтвом, яке існує в
найрізноманітніших жанрах, формах і стилях.
Аналіз провідних джазових стилів і тенденцій у
джазовій інструментальній музиці другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. дає підставу
стверджувати, що кожен новий напрям, який
виникав у джазовому мистецтві в цей період,
базувався на змішуванні виразово-стильових
елементів, властивих для попередніх стилів, та
їхньому розвитку.
До цього треба додати й те, що як в
академічній музиці, так і в джазовій музиці
полістилістика закладає підвалини для
формування мішаного або синтетичного стилю,
що певною мірою виражає принципи
інтенціоналізму культури і мистецтва, тобто
такого явища, яке передбачає поєднання
найрізноманітніших стильових і виразових
принципів та формування музичної метамови,
або,
як
зазначає
В.
Сильвестров,
всеохоплюючого музичного стилю [15].
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АРАНЖУВАННЯ І ТРАНСКРИПЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ЗІЛОТІ
В КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙ МУЗИЧНО-РЕДАКТОРСЬКОЇ ПРАКТИКИ
КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Мета статті полягає у дослідженні редакторської спадщини Олександра Зілоті на межі ХІХ–ХХ століть
та здійсненні аналізу його аранжувань і транскрипцій. Методологія дослідження полягає у використанні
джерелознавчого, компаративного методів, а також методу систематизації та узагальнення. Джерелознавчий
метод застосовано для аналізу попередніх досліджень та роботи з повним зібранням редакцій О. Зілоті.
Компаративний метод необхідний для порівняння першоджерела твору та його транскрипцій. Метод
систематизації та узагальнення полягає у резюмуванні опрацьованого матеріалу та підведенні підсумків
дослідження. Зазначений методологічний підхід дозволяє детально проаналізувати попередні напрацювання з
теми аранжувань та транскрипцій О. Зілоті. Наукова новизна публікації полягає у введенні до наукового обігу
редакцій О. Зілоті, які не були досліджені на даний момент, а також у визначенні місця у творчості О. Зілоті
аранжувань та транскрипцій для фортепіано творів оркестрового та вокального жанрів. Висновки. Аранжування
та транскрипції О. Зілоті увібрали в себе базові засади редакторської діяльності представників попереднього
покоління, таких як К. Черні та Ф. Бузоні. Однак педагогічна та виконавська функції у редакціях О. Зілоті були
збалансовані, тоді як твори попередників були розраховані більшою мірою виключно на професійного піаніста.
Визначивши в ході дослідження цей підхід шляхом розподілення редакцій на ампліфікації та редукції, робимо
висновок, що вони мають повне право зайняти місце у репертуарі сучасного виконавця та у педагогічній базі
професійного викладача фортепіано. Сьогоднішній піаніст ставить перед собою мету вирішення технічних
завдань та максимально точну передачу нотного тексту, залишаючи на другому плані інтерпретаційні задачі.
Натомість, у редакціях О. Зілоті не акцентується увага на суто піаністичних прийомах. Ключовим завданням стає
індивідуальна передача авторського задуму крізь призму особистості окремого виконавця.
Ключові слова: Олександр Зілоті, аранжування, транскрипції, інтерпретація, редукції, ампліфікації.
Kulish Mariya, Graduate student at the chamber of musical theory and musical pedagogy, Institute of Arts named
after Boris Grinchenko
Arrangement and transcriptions in creations by Alexander Siloty at the mention of traditions for musical
and redactional practice at the end of XIXth – the first part of the XXth centuries
Purpose of the article. Consists of research of redactional heritage by Alexander Siloty at the border of the XIXthXXth centuries and analysis of his arrangement and transcriptions. The methodology consists of using resourcesstudying, comparative methods, and also method of systematization and generalization. The resources-studying method
was used for analyzing previous resources and working with the full edition of redactions by Alexander Siloty. A
comparative method was necessary during the comparison of the first piece`s resource and its transcription. Method of
systematization and generalization consists of generalization for processed material and summarizing of this exploring.
This mythological approach allows the analysis of details previsions information at the thymes of arranging and
transcriptions by Alexander Siloty. The scientific novelty of the article consists of an introduction to scientific circulation
redactions by Alexander Siloty, which are not explored at this moment, and also in locating of the creating by Alexander
Siloty arrangements and transcriptions for piano pieces for orchestral and vocal genres. Сonclusions. Arrangements and
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transcriptions by Alexander Siloty absorbed in itself basis points of edition`s working by representatives of the previous
generation, as C. Cherny and F. Busoni. But pedagogical and performable functions in Alexander Siloty`s redactions were
actually balanced, in the same moment when pieces by previous representatives were calculated for the most part only
for professional pianists. Identifying during exploration this approach in the way of editions` deleting on amplifications
and reductions, did conclusions, that they had full right to take place in the repertoire of the modern pianists and in the
pedagogical base of professional piano teachers. Modern pianist sets a goal of the technical problem`s solving and
maximally exactly represent of score`s text, and left interpretative goals on the second side. On the other hand, redactions
by Alexander Siloty weren`t focused attention on the only pianistic tricks. The general goal of it becomes the individual
mind through the personality of the single performer.
Key words: Alexander Siloty, arrangements, transcriptions, interpretation, reductions, amplifications.

Актуальність дослідження обумовлена
недостатнім вивченням явища аранжування та
транскрипції, яке зайняло одну з ключових
позицій в творчо-виконавській діяльності
Олександра Зілоті кінця ХІХ – першої
половини ХХ століття, окремих якісних та
стилістичних перетворень цих феноменів. У
статті проблема досліджується шляхом аналізу
редакторського доробку О. Зілоті. Важливим
аспектом новизни у вивченні аранжувань та
транскрипцій у творчому доробку О. Зілоті є
відсутність будь-яких наукових робіт, у тому
числі й на теренах України, а отже і
редакторському векторові його діяльності.
Аналіз досліджень та публікацій.
Практика аранжування і транскрипції музичних
творів для різного складу виконавців здавна
існує в європейській культурі. Але у ХІХ
столітті ця практика набуває більшої
значимості, що зумовлено прагненням зробити
доступними
для
сольного
виконання
(насамперед на фортепіано) різних фрагментів і
номерів оперної, симфонічної, вокальносимфонічної музики, або ж виконання цих
фрагментів
невеликими
камерними
ансамблями. Проте роль О. Зілоті в цьому
процесі
досліджена
фрагментарно,
залишаючись поза увагою дослідників, які
віддають
перевагу
виконавській
та
культуротворчій діяльності митця.
Існує кілька праць, присвячених саме
О. Зілоті. Зокрема, О. Мальцева у своїй
кандидатській дисертації «Олександр Зілоті:
піаніст, педагог, організатор концертного
життя» [5] обирає для аналізу три аспекти
життєтворчості Зілоті, які від початку його
творчого шляху еволюціонують впродовж
усього життя. Аналізуються роки навчання у М.
Звєрєва, М. Рубінштейна та Ф. Ліста, робиться
акцент на педагогічній діяльності Зілоті у
період роботи у Московській консерваторії та
частково розглядається педагогічний шлях під
час роботи у Джульярді. Діяльність Зілотіорганізатора, а саме його антрепризу
«Концерты А. Зилоти» у Петербурзі 1900 –
1916 рр. досліджується у дисертаційному

дослідженні С. Горобець «Культуротворча
діяльність О.І. Зілоті у художньому житті Росії
початку XX століття» [3]. Авторка аналізує
організаторську діяльність Зілоті крізь призму
його особистості, розкриваючи біографічні
факти щодо ймовірного місця народження та
генезису
роду
Зілоті.
Однак
увага
редакторській діяльності музиканта не
приділяється. Аналіз редакцій О. Зілоті творів
Й. С. Баха приводиться у кандидатській
дисертації С. Ізотової «О.І. Зілоті та його роль у
рецепції творчості І.С. Баха» [4, 289]. У роботі
приділено увагу місцю редакцій творів Баха у
виконавському репертуарі Зілоті, проводиться
порівняльний аналіз робіт Зілоті та існуючих на
той час редакцій.
Водночас
відзначимо
смислову
трансформацію аранжувань і транскрипцій на
межі ХІХ та у ХХ ст., що важливо для
розуміння внеску О. Зілоті до цієї царини
музичної творчості. У цей час докорінно
змінюється їхня функція. Якщо раніше вони
здебільшого виконували прикладне значення
(навчальний матеріал; адаптація для певного
складу виконавців), то тепер аранжування і
транскрипції спрямовуються на продовження в
культурному просторі ХХ ст. буття музичних
творів, приналежних до минулих періодів
становлення європейської музичної культури.
Про це свідчить відродження наприкінці ХІХ та
у ХХ столітті творів забутих композиторів,
серед яких можна назвати Й. С. Баха, А.
Вівальді; актуалізація музичних творів епох
Середньовіччя, Відродження, музики ХVІІ,
ХVІІІ ст.; формування стилів неокласицизму,
необароко, неоромантизму, неофольклоризму
тощо.
Мета дослідження – проаналізувати
явища аранжування та транскрипції у творчій
діяльності О. Зілоті та визначити роль О. Зілоті
у їх розвитку наприкінці ХІХ – першій половині
ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. Традиції
транскрипторства почали розвиватися ще у XVI
столітті, адже значну частину творів для
концертного виконання становили саме
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інструментальні транскрипції на духовні або
фольклорні теми. Але справжнє визнання цей
жанр отримує саме наприкінці ХІХ – початку
ХХ століття у творчості К. Таузіга, Ф. Ліста, як
представників
західноєвропейського
романтизму, та С. Рахманінова, Ф. Бузоні,
О. Зілоті, Л. Годовського, які є представниками
російської редакторської школи. Феномен
фортепіанної
транскрипції
поєднує
виконавську та композиторську творчість.
Ключовою фігурою, чиї твори стають ґрунтом
для редакторської діяльності стає І. С. Бах.
Його твори займають пріоритетну позицію у
редакторських роботах. Коли О. Зілоті
розпочав редагування творів І. С. Баха, були
відомі фортепіанні редакції К. Черні та
Ф. Бузоні. Бахівська спадщина успішно
використовувались у виконавському та
педагогічному репертуарі. У 1840 році К. Черні
написав перший варіант ДТК (Добре
темперований клавір). Однак його редакція не
має високої художньої цінності і може
розглядатися як перший експеримент.
Найбільш вагомий внесок у редагування
творів німецького маестро зробив відомий
піаніст та редактор Ф. Бузоні. Перша частина
редакції Ф.Бузоні вийшла в 1894 – 1897 рр.,
друга – у 1916 р. Виділимо характерні
особливості
редакторського
прочитання
«Добре темперованого клавіру» (далі ДТК)
Ф. Бузоні: переважання non legato і staccato над
legato, майже повне «вилучення» rubato,
особливо наприкінці завершальних побудов
п'єс, досить скупа (особливо в другому томі
збірника), «терасоподібна» динаміка.
О. Зілоті не робив власну версію ДТК.
Для роботи він обрав окремі номери (Додаток
1, 2),
однак
дотримувався
принципів,
запропонованих Ф. Бузоні. Агогіку О. Зілоті
виписує дуже чітко, потактово, в основному це
тенденція до уповільнення темпу в кінці твору.
Таким чином, О. Зілоті підтримує позицію
Ф. Бузоні щодо уникнення rubato у редакціях
І. С. Баха.
О. Зілоті
традиційно
обирає
«терасоподібність» динаміки, конкретизує її
використання у редакціях. Натомість, на
відміну від Ф. Бузоні, О. Зілоті дуже детально
виписує педалізацію, адже уртекст І. С. Баха
взагалі не передбачає використання педалі, а
Ф. Бузоні не концентрується на педалізації і
навпаки, вважає недоцільним її використання в
творах І. С. Баха. Проте підтвердженням
важливості редакторського досвіду Ф. Бузоні
для О. Зілоті є авторська примітка в обробці
Чакони зі скрипкової сюїти №6 d-moll:
«Аранжовано
Олександром
Зілоті
за
транскрипцією Феруччо Бузоні та Бахівської

спільноти» [7, 26].
Мету своїх редакцій та загальні
рекомендації щодо виконання Ф. Бузоні описує
таким чином: «Виконання перш за все має бути
крупним за планом, широким та міцним,
швидше більш жорстким, ніж занадто м’яким.
«Елегантні» нюанси, такі як: «відчуте»
набухання фрази, кокетливі прискорення та
уповільнення, занадто легке staccato, занадто
вкрадливе legato, педальні надмірності та ін. є і
залишаються дурними схильностями, де б вони
не зустрічалися; при виконанні Баха це
неприпустимі помилки» [2, 203].
У контексті створення виконавських
редакцій привертає увагу те, що сам І. С. Бах
однією з вимог до таких творів як інвенції та
ДТК було «досягти співочої манери у грі»1.
Можна припустити, що ключовою ідеєю своїх
робіт обидва редактори вбачали саме
вокальність фактури зі збереженням основної
риси творчості Баха – поліфонічності.
О. Зілоті займав особливу позицію,
дотримуючись стратегії не тільки на
ускладнення творів, але й навпаки, на їхнє
певне спрощення з метою зробити ці версії
доступними не лише для професійних
виконавців, але й для аматорів, а також у якості
педагогічного репертуару для середньої та
вищої ланки музичної освіти. Сам О. Зілоті був
віртуозним піаністом, учнем М. Звєрєва,
М. Рубінштейна та Ф. Ліста, однак не ставив на
меті вирішувати у своїх редакціях виключно
технічні задачі. У творчому доробку
уславленого маестро жанр транскрипції, на
відміну від інших музикантів кінця ХІХ –
початку
ХХ
століття,
які
займалися
редакторською діяльністю, структурується на
ряд понять, які ввів сам О. Зілоті.
Перші обробки, зроблені О. Зілоті та
опубліковані
прижиттєво,
детально
класифікуються ним за метою написання, тобто
рекомендації для виконавця залишає сам автор.
На них слід звернути увагу, оскільки з цього
випливає функціональний зміст редакцій, що є
основою для інтерпретації (окрім власного
художнього досвіду виконавця). Серед таких
редакцій: концертні транскрипції (серед
перших творів І. С. Бах, «Прелюдія» h-moll з
Нотного
зошиту
В. Ф. Баха;
«Тріана»
І. Альбеніса); інші транскрипції (левова частка
обробок бахівських творів, а також «Чотири
російські пісні» А. Лядова, «Каддіш» М. Равеля
з вокального циклу «Дві єврейські мелодії») та
аранжування середньої складності (Вальс ор.
316
«Життя
артиста»
Й. Штраус-сина;
«Жалоба» П. Чайковського з музики до драми
О. Островського «Снігуронька»; вступ із
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музики А. Аренського до поеми О. Пушкіна
«Бахчисарайський фонтан»).
Окрім того, в нотному тексті є примітки
«концертне аранжування», «перекладення»,
«транскрипція та редакція» (одночасно в
одному творі), або такі примітки як «полегшене
видання», «видання переглянуте та спрощене».
Варіації C-dur на тему «Ah! Vous dirai-je,
maman» KV 2629 В. А. Моцарта, які належать
до редагувань періоду еміграції, мають таке
пояснення: «скорочено та редаговано для
концертного виконання та навчального
використання». Ще одні Варіації F-dur KV
547a, Anh. 138 (з 12 варіацій у В. А. Моцарта О.
Зілоті
лишив
9)
мають
примітку
«транскрибовано та переглянуто для студентівпіаністів», що ілюструє напрям редакторської
діяльності, спрямований на педагогічний
репертуар частини редакторського доробку
О. Зілоті. Основним принципом Зілоті-педагога
було
обстоювання
застосування
диференційованого туше, загострення уваги до
звуку. Таке ставлення до результату роботи над
твором сформувалося у О. Зілоті ще в роки
навчання у консерваторії у М. Рубінштейна,
надалі ця стильова тенденція розвивалася у
Зілоті-викладача вже під час роботи у
Московській консерваторії. Таку його позицію
доводять слова одного з найкращих студентів
цього періоду, відомого радянського піаніста
К. Ігумнова: «Виконуючи музичну фразу,
ніколи не слід забувати, що перед нею та після
неї зазвичай стоять інші фрази, з якими вона
має бути узгоджена. Якщо фраза не буде
відповідати своїм сусідам та стане непомірно
самостійною, то це неминуче призведе до
фальші у загальному мелодичному русі,
порушить органічний зв’язок музичної мови»
[6, 56-57].
Своїми редакціями О. Зілоті не тільки
давав змогу виконавцям проявити себе, але й за
допомогою цих творів розвинути культуру
звуковидобування та фразування. Для цього він
дуже детально окреслював педалізацію, в той
час як в оригінальних версіях педаль майже не
вказувалася
(подібним
прикладом
є
«Прелюдія» gis-moll С. Рахманінова ор.32
№12). Також О. Зілоті зосереджує увагу
виконавця на аплікатурі та динаміці. На
початку
твору
вказано:
«Переглянуто
Олександром Зілоті» [7, 284]. На відміну від
тексту С. Рахманінова, у версії О. Зілоті
набагато точніше виписана аплікатура.
Динамічну палітру він також розширює, а в
даному творі створює власний динамічний
план, зміщуючи акценти та кульмінації у
порівнянні з оригінальним текстом. Факти

засвідчують, що О. Зілоті не тільки як редактор,
але і як педагог, ставить перед виконавцем
інтерпретаторську та звукову мету. Особливо
ефективною була така методика, якщо
попередньо виконавець брав до репертуару
оригінал С. Рахманінова. Тоді він мав змогу
навчитися змінювати звуковий та ідейний план,
відпрацьовуючи свої слухові враження на
схожому нотному матеріалі.
На тлі еволюціонування жанру редакції
змінювалося його бачення у творчовиконавській діяльності О. Зілоті. Для аналізу
цього
процесу
доцільно
використати
класифікацію Б. Бородіна [1, 144-150]. У
своєму дослідженні він розподіляє будь-які
редакції за метою подальшого використання та
типом фактурних змін на дві категорії: Редукція
(спрощений або полегшений варіант фактури,
написані з педагогічною метою для студентів
початкових та середніх музичних закладів, а
також для непрофесійних музикантів, які
бажають вивчити теми з відомих опер та
балетів та виконувати їх як солісти) та
ампліфікація (ускладнений варіант твору,
розширена фактура, створені в першу чергу для
професійних виконавців та студентів вищих
начальних музичних закладів)
Як приклад редукції у О. Зілоті,
розглянемо «Мелодію» з опери К. Ф. Глюка
«Орфей і Евридіка». Цей твір є аранжуванням
балетного номеру з опери. Детально показана
педалізація, темп lento вирахуваний (за
метрономним показником восьма нота має
дорівнювати 80-84 ударам), а також від самого
початку вказаний подвійний розмір. В
оригіналі основний розмір – 3/4, однак О. Зілоті
пише у дужках 6/8, тобто пропонує мислити
звукову фразу більш дрібними тривалостями.
Ймовірно, О. Зілоті підказує, як у повільному
темпі не зупиняти рух музичної фрази та вести
мелодію таким чином, щоб не створювалося
враження затягування і втрати композиційних
елементів твору (розвиток фрази, кульмінація,
спад звукового навантаження). Крім того, в
другій половині твору О. Зілоті виписує
динаміку окремо лівої та правої руки,
наприклад, у т.25, права рука має грати на forte,
а в акомпанементі йде piano. Згідно з
правилами
роботи
над
гомофонногармонічною фактурою акомпанемент a priori
має звучати тихіше, ніж мелодія, однак
О. Зілоті зосереджує увагу на диференціації
динаміки, оскільки з цього такту у його версії
розпочинається кульмінація твору. Всі ці
поправки дозволяють говорити про педагогічне
спрямування
даної
редакції
з
чітко
окресленими інтерпретаторськими завданнями,
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а також полегшеною, не оркестровою
фактурою (на відміну від перекладення
«Сплячої красуні» П. Чайковського, хоча в
обох випадках аранжується балетна музика).
Для
аналізу
ампліфікації
в
редакторському доробку О. Зілоті повернемося
до творчості І. С. Баха – розглянемо
«Прелюдію» Es-dur із сюїти для віолончелі
соло. Редактор одразу ставить завдання
зімітувати
піаністичними
засобами
віолончельне форте у повільному темпі
(Maestoso). Для цього він максимально
розширює фактуру всього твору подвійними
октавами, а це вже потребує від виконавця
«широкої руки» та вміння вести мелодичний
голос октавами, тобто верхніми звуками, які
беруться крайніми пальцями (4-5). Для цього О.
Зілоті одразу вказує аплікатуру там, де варто
взяти верхівки октав четвертими пальцями, або
дає вибір між четвертим та п’ятим, в основному
на чорних клавішах. У випадках базового
розподілу пальців О. Зілоті не виписує
аплікатуру над кожною октавою, але додає
примітку про те, що потрібно обрати 1 та 5
пальці, як у хрестоматійному варіанті октавної
аплікатури. Ще однією складністю редакції є
те, що майже увесь твір іде на гучній динаміці
(f, ff, fff) окрім невеликого контрастного
розділу Molto tranquillo. А отже, потрібно
розрахувати туше таким чином, щоб серед цих
гучних відтінків зберігалася градація, а звук не
був занадто різким та прямолінійним. Такими
прийомами володіє лише
професійний
виконавець, або студент (учень) з високим
рівнем підготовки. Через масивну фактуру твір
стає досить ефектним та вартим виконання на
великій сцені. Отже, згідно з класифікацією
Б. Бородіна, обрана редакція О. Зілоті має
ампліфікаційні якості.
Характерною особливістю редакцій
О. Зілоті, яка вирізняла його серед інших
тогочасних транскрипторів, є велика кількість
детальних
роз’яснень
поставлених
виконавських завдань. Прикладом ретельної
редакторської роботи О. Зілоті є пояснення до
транскрипції на Фантазію c-moll І. С. Баха, які
представлені у виданні The Alexander Siloty
Collection2. Цей твір був написаний в оригіналі
для клавесину («Cembalo») [7; 52] у Нью-Йорку
в грудні 1922 р. Своє рішення щодо посилення
фактури у партіях обох рук з перших тактів
Фантазії він пояснює так: «Оскільки автором
було відзначено «Forte», виконавець повинен
був натискати педаль3, яка посилює подану
ноту втричі (дві октави). Таким чином, навіть
при посиленні партії кожної руки в октаву, я не
зможу досягнути звучання, якого хотів Бах» [7;

53]. Ці пояснення, з якими О. Зілоті пропонує
попередньо
ознайомитися
виконавцеві,
вказують на постановку не лише виконавської,
але й педагогічної мети.
Характерні
принципи
фортепіанної
редакції О. Зілоті та інших авторів означеного
періоду стали основою для подальшої
аранжувальної роботи другої половини ХХ
століття, і не лише для фортепіано. Вендел
Ветскотт4 вважає: «Пошук ресурсів для
аранжування є безкінечним завданням; музична
література має для цього необмежену кількість
пропозицій. Найважливішим запитом, як
виявилося, є вибір мелодії, яка навіть у
транскрипції не втрачає оригінального впливу
на слухача» [8, 39-61].
Висновки. У статті проаналізовані
приклади аранжування та транскрипції у
творчій практиці О. Зілоті дозволяють дійти
наступних висновків. Редакції О. Зілоті
увібрали в себе риси попереднього досвіду
роботи Ф. Бузоні над творами І. С. Баха, а саме
ясність
фактури,
точність
педалізації,
відповідність
динамічних
відтінків
художньому змісту. Проте О. Зілоті розвинув
цей вектор і на твори інших композиторів,
таких як С. Рахманінов, Ф. Ліст, В. А. Моцарт,
Й. Штраус та ін. Редакторський доробок
О. Зілоті на сьогоднішній день залишається
малодослідженим, оскільки левова його частка
була створена в еміграції, а опублікована
найбільш повним виданням лише у 2003 році,
через багато років після смерті самого автора. В
ході дослідження виявлено, що редакції
О. Зілоті виконують дві ключові функції:
виконавську та педагогічну. На нашу думку,
цим функціям відповідає приблизно рівна
кількість редакцій. На основі педагогічних
принципів О. Зілоті, доведених за допомогою
відгуків його учнів у період еміграції, наведена
низка творів, які мають педагогічну
спрямованість. В ході дослідження для аналізу
редакцій О. Зілоті обрана класифікація
Б. Бородіна,
за
якою
створені
п’єси
розподіляються на редукції та ампліфікації
згідно внесених змін у порівнянні з оригіналом.
Таким чином, редакції творів, написані
О. Зілоті, цілком обґрунтовано займають місце
як у репертуарі сучасного професійного
виконавця, так і у педагогічній літературі для
середньої та вищої ланки навчання піаністів.
Примітки
«Добиться певучей манеры в игре»;
Інвенції для фортепіано (під редакцією Ф. Бузоні) /
1
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Изд. «Музыка», Москва, 1991, под. ред. Н.
Копчевского, 96 с. – с. 4
2
Видавництво Карла Фішера, Канада,
перша редакція була видана у 1923 р., перевидано у
2003 р.
3
Сучасні Й. С. Баху інструменти були
оснащені спеціальною педаллю, яка, на відміну від
сьогоднішнього роялю, мала у клавесині функцію
октавного подвоєння.
4
Музикознавець, професор Мічиганського
університету.
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КАМЕРНО-ВОКАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ІВАНА КАРАБИЦЯ
В УКРАЇНСЬКОМУ МУЗИКОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ
Мета дослідження – охарактеризувати найбільш значимі праці українських науковців, присвячених
камерно-вокальній музиці Івана Карабиця, та визначити перспективні напрями її подальшого вивчення.
Методологія дослідження передбачає використання теоретичного, системного та аналітичного методів для
характеристики наукових праць українських вчених, в яких розглядається камерно-вокальна творчість Івана
Карабиця. Наукова новизна роботи полягає у виокремленні перспективних напрямів дослідження камерновокальної та естрадно-пісенної творчості Івана Карабиця як репрезентативної складової української музики
другої половини ХХ століття. Висновки. В сучасній українській музикознавчій науці творчість І. Карабиця
представлена неповно: найменш дослідженими на сьогоднішній день є його камерно-вокальні твори і практично
невивченими є естрадні пісні, хоча цей музичний шар є репрезентативним як для творчості самого композитора,
так і української музики другої половини ХХ століття. Серед наукових праць українських дослідників найбільш
вагомими є дисертації О. Галузевської та О. Гуркової, в яких розглядалися питання музичної поетики та стильові
особливості кількох вокальних циклів І. Карабиця. Серед перспективних напрямів дослідження камерновокальних творів композитора можна відзначити питання взаємодії вербального і музичного компонентів,
взаємопроникнення елементів академічної та неакадемічної музики, процеси стильового синтезу.
Ключові слова: творчість Івана Карабиця, камерно-вокальна музика, пісенна естрада, музичний стиль,
українська музикознавча думка.
Kushch Viktoriia, Postgraduate Student of the Department of Academic and Variety Vocal and Sound Processing
of the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
Chamber vocal works by Ivan Karabyts in the Ukrainian musicological discourse
The purpose of the article is to characterize the most significant works of Ukrainian scientists dedicated to the
chamber vocal music by Ivan Karabytsand to identify promising areas for further study. The methodology involves the
use of theoretical, systematic, and analytical methods to characterize the scientific works of Ukrainian scientists, which
examines the chamber vocal works by Ivan Karabyts. The scientific novelty of the work lies in the identification of
promising areas of research of chamber vocal and pop song creativity by Ivan Karabyts as a representative component of
Ukrainian music of the second half of the 20 th century. Conclusions. In modern Ukrainian musicology, the work by
I. Karabyts is incompletely presented: the least researched to date are his chamber vocal works and pop songs are almost
unstudied, although this musical layer is representative of both the composer’s work and Ukrainian music of the second
half of the 20th century. Among the scientific works of Ukrainian researchers, the most important are the dissertations by
O. Haluzevska and O. Hurkova, in which the issues of musical poetics and stylistic features of several vocal cycles by
I. Karabyts were considered. Among the promising areas of research of chamber vocal works of the composer are the
interaction of verbal and musical components, the interpenetration of elements of academic and non-academic music, the
processes of stylistic synthesis.
Key words: works by Ivan Karabyts, chamber vocal music, pop song, musical style, Ukrainian musicological
thought.

Актуальність теми. Творчість Івана
Карабиця входить до скарбниці української

музичної культури другої половини ХХ
століття. Його музика постійно звучить на
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мистецьких форумах, концертах, є невід’ємною
складовою навчального репертуару. Водночас
далеко не усі жанри музики митця досліджені
однаково повно і глибоко. Більшу увагу
дослідники
приділяють
масштабним
інструментальним
та
вокальноінструментальним композиціям, фортепіанній
музиці, тоді як камерно-вокальні твори
І. Карабиця вивчені недостатньо. Враховуючи
той факт, що камерно-вокальна та пісенноестрадна творчість композитора є не менш
репрезентативними як для самого композитора,
так і української музики другої половини ХХ
століття, є необхідність звернути особливу
увагу на вокальну музику І. Карабиця,
представлену малими формами, які повною
мірою
репрезентують
багатогранну
обдарованість митця та є важливою складовою
української музичної культури його часу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Творчість І. Карабиця представлена двома
монографічними працями – невеликою
брошурою Г. Єрмакової [5], виданою ще у часи
СРСР у серії «Творчі портрети українських
композиторів», а також сучасною монографією
Л. Кияновської «Сад пісень Івана Карабиця»
[7]. У цих виданнях зазначено внесок
композитора у розвиток камерно-вокальної
музики, проте необхідність дати загальну
характеристику його творчості не дозволила
більш детально зупинитися на цьому напрямі
його музики. В українській науці більша увага
приділена масштабним полотнам митця, таким
як «Сад Божественних пісень», «Молитва
Катерини» та ін., а також фортепіанним
композиціям. Саме ці твори стали предметом
розгляду в науковій збірці «Vivere memento»
[8], присвяченій пам’яті І. Карабиця, що
вийшла у 2003 р. Показово, що в ній не було
жодної статті, присвяченій камерно-вокальній
музиці митця. Проте з часом прийшло
усвідомлення значимості камерно-вокальної
творчості І. Карабиця: у 2006 р. було захищено
дисертацію О. Галузевської [3], присвячену
вокальним творам І. Карабиця на вірші
Д. Олійника, де охарактеризовано низку
камерно-вокальних творів композитора та
приділено значну увагу творчому методу
композитора при роботі з поетичними
текстами. У дисертації О. Гуркової [4],
захищеної у 2016 р., приділено увагу
вокальним циклам композитора – «Три пісні на
народні тексти», «Мати», «Повісті», «П’ять
пісень на вірші Р. Тагора». Також згадка
камерно-вокальних творів композитора в
контексті української вокальної музики є у
працях О. Баланко [1] та Ван Цзо [2], які будуть

розглянуті нижче. Таким чином можна
констатувати, що українські науковці час від
часу звертаються до камерно-вокальної музики
І. Карабиця, проте на сьогоднішній день вкрай
мало робіт, де вона стає в центрі уваги.
Мета статті – охарактеризувати найбільш
значимі
праці
українських
науковців,
присвячених камерно-вокальній музиці Івана
Карабиця, та визначити перспективні напрями
її подальшого вивчення.
Виклад основного матеріалу. Камерновокальні твори посідають важливе місце у
доробку І. Карабиця. До останніх ми відносимо
як академічні вокальні цикли, так і естрадні
пісні – останні твори часто у стильовому
відношенні є близькими. Повний перелік
вокальної лірики композитора ми знаходимо у
виданні, яке стало поштовхом для вивчення
значного за обсягом, але лише частково
дослідженого шару музики митця [6]. Для
характеристики камерно-вокальної музики
І. Карабиця у її цілісності та повноті важливо
врахувати напрацювання музикознавців, які
зверталися до цих творів композитора.
Вже зазначалося, що першою вагомою
роботою, в якій розглядалися камерно-вокальні
твори
І. Карабиця,
стала
дисертація
О. Галузевської «Діалог слова і музики у
співтворчості Івана Карабиця та Бориса
Олійника» (2006) [3]. Дослідниця розглядає
камерно-вокальну творчість композитора на
прикладі позациклових пісень та у вокальних
циклах «На березі вічності» та «Мати». Окрім
суто музикознавчого аналізу зазначених творів,
авторка торкається двох теоретично важливих
питань, які є значимими в контексті нашого
дослідження, а саме – особливості взаємодії
слова і музики у творчому діалозі І. Карабиць –
Б. Олійник, а також специфічні риси втілення
текстів Б. Олійника у творах І. Карабиця,
М. Дремлюги, В. Тилика. Зупинимося на
основних
концептах,
зазначених
О. Галузевською.
Дослідниця
зазначає,
що
творча
взаємодія поета і композитора відбувається на
трьох рівнях, які вона визначає як зустрічну
інтонацію, зустрічний жанр і зустрічну
концептосферу. Перше поняття дослідниця
визначає як «індивідуалізоване музичне
втілення окремих елементів мовного змісту,
переусвідомлення ритмо-фоніки вірша при
його вокалізації», а зустрічна концептосфера –
це «комплекс зустрічних інтонацій даного
твору або групи творів певного композитора,
пов’язаних із поетичними текстами одного
поета» [3, с. 36–37]. О. Галузевська не дає у
роботі визначення зустрічного жанру, проте
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визначає це явище на прикладі пісні «Ти
подумай, Париж», де вірш з елементами
прадавнього плачу «органічно вокалізований як
вальс (традиційний для паризьких шансоньє) з
мінімальним, але чітко визначеним джазовим
компонентом гармонії» [3, с. 83]. Безумовно,
дослідниця
приділяє
найбільшу
увагу
зустрічній концептосфері, де найбільш повно
відбувається творчий діалог І. Карабиця та
Б. Олійника.
О. Галузевська розробляє оригінальні
методи дослідження взаємодії поезії та музики.
Вона зокрема звертається до фоніки як галузі
літературознавства, де досліджуються питання
створення художніх образів за допомогою
звуків.
Дослідниця
використовує
математичний
метод
С. Бураго
«для
об’єктивної оцінки ступеня напруженості,
вираховуючи середнє арифметичне від суми
числових позначень звучності й загальної
кількості звуків у рядку з поправкою на паузу».
Для цього С. Бураго розділив алфавіт на сім
рівнів звучності, а О. Галузевська на цій основі
розробила
музикознавчу
методику
«візуального зображення глибини віршової
інтонації (ГВІ), яка графічно співвідноситься з
вокальною лінією пісні на даний текст» [3,
с. 123].
Завдяки
вивченню
інтонаційної
організації поезії та музики вокального твору,
через порівняння варіантів вокалізації, а саме
виявлення спільного і відмінного у їх
звуковисотній лінії і метриці відповідно до
змісту й форми вірша можлива більш точна
характеристика взаємодії поетичного слова та
музичної інтонації [3, с. 127]. Зазначимо, що
цей метод поки не увійшов до аналітичної
практики музичних творів, однак дозволив
авторці виявити специфічні риси вокальних
творів І. Карабиця. Особливо це показано
наглядно при аналізі окремих композицій
І. Карабиця,
М. Дремлюги,
В. Тилика,
написаних на ті ж самі тексти Б. Олійника. У
результатів
дослідження
О. Галузевська
доходить висновку, що І. Карабиць у своїх
вокальних творах цілеспрямовано обирає
позицію коментатора поетичних образів
Б. Олійника, здійснює музичний переклад
звукового ряду його віршів, в якому
«поєднується інтонація живого голосу поета,
фоніка і вокалізм його віршів, а також
відбувається синтез стильових компонентів
(народна пісня, класична інтонація, масова
музика, джаз)» [3, с. 147].
У дисертації дослідниця неодноразово
відмічала у вокальних творах академічного
спрямування І. Карабиця близькість до

джазової та популярної музики. Проте цей
аспект не знайшов послідовного розкриття у
дослідженні О. Галузевської, оскільки це не
було у центрі її роботи. Тим не менше, вона
відмічає вагомість джазової складової музики
І. Карабиця,
а
також
робить
цікаве
спостереження, яке могло б стати предметом
окремої розвідки. Дослідниця говорить, що у
творчості українських композиторів йде
активний процес поєднання академічних і
популярних жанрів, де синтез «інтонацій
міської лірики, гітарної пісні і класичного
романсу, опери і джазу, шансону і кіномузики
обумовлює новий стиль вокальної творчості, в
якому декламаційність і кантиленність
поєднані із свободою метроритму і структури»
[3, с. 44–45]. Таким чином, побічна лінія
дисертації
О. Галузевської
відкриває
перспективи вивчення вокальної творчості
І. Карабиця крізь призму постмодерністського
поєднання в ній високого й низького, елементів
музики академічної й неакадемічної.
Дисертаційне дослідження О. Гуркової
«Творчість І. Карабиця в контексті жанровостильових тенденцій в українській музиці
останньої третини ХХ століття» (2016) [4]
розглядає не лише камерно-вокальну, а й
інструментальну музику, проте камерновокальній ліриці присвячено значну частину
дисертації. У другому розділі роботи крізь
призму
втілення
фольклорно-поетичної
символіки розглядаються вокальні цикли
І. Карабиця «Три пісні на народні тексти» та
«Мати» на вірші Б. Олійника; цикл «Повісті» на
вірші О. Куліча проаналізовано з позицій
втілення в них сатиричного начала; орієнтальну
тематику розглянуто на прикладі циклу «П’ять
пісень на вірші Р. Тагора». Таким чином
констатуємо, що у роботі О. Гуркової
продовжено лінію вивчення камерно-вокальної
лірики І. Карабиця, зокрема розширено її
тематичний спектр, оскільки розглянуто не
лише ліричні або лірико-драматичні твори, а й
сатиричні, а також композиції орієнтальної
тематики. Відзначимо й факт звернення до
циклу «Мати», який вже був досліджений у
роботі О. Галузевської, однак розглянутий під
іншим кутом зору.
О. Гуркова досліджує поетику циклу
І. Карабиця «Три пісні на народні тексти»
(1969), що складаються з пісень «Ой глянь
мати», «Понад терном стежечка» та «Ой жур та
кисіль». Вона зазначає, що композитор дуже
обережно і водночас творчо підходить до
народних текстів, створюючи мелодику в
народному дусі і одночасно використовуючи
сучасні
засоби
виразності
(дисонантна
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гармонія, рух паралельними акордами,
використання кластерів та інших прийомів
сонорики). Цикл «Мати» О. Гуркова розглядає,
як і попередній, з позицій втілення у тексті
поетичних фольклорних символів та їхнього
перетворення в музиці. Втім, аналіз музичної
складової, здійсненої дослідницею, показав, що
фольклорна складова є лише частиною
музичної
тканини
пісень
І. Карабиця.
О. Гуркова справедливо зазначає, що для
музики
циклу
«Мати»
характерна
полістилістичність, яка включає і фольклорні
елементи (наприклад, лірницькі награвання),
але передусім музика насичена символікою як
барокової доби (риторична фігура passus
duriusculus), так і класико-романтичної музики
(звертання до жанрів вальсу, ноктюрну, маршу,
речитативу; наявність лейтритмів, лейтмотивів,
тональної драматургії) [4, с. 83]. Отже,
відзначимо плюралістичність стилів в музиці
І. Карабиця, що є як специфічною рисою
творчого почерку митця, так української
музики другої половини ХХ століття.
Вперше в українській науці О. Гурковою
було розглянуто вокальний цикл І. Карабиця
«Повісті» на вірші О. Куліча. Дослідниця
зазначає майстерність композитора у передачі
сатиричних
образів
за
допомогою
метафоричності,
гіперболізації,
гротеску.
Карикатурність образів, змальованих поетом,
була яскраво втілена композитором за
допомогою
специфічно
інтерпретованих
гармоній, ритміки та музичних жанрів [4, с. 89].
«П’ять пісень» І. Карабиця на вірші
індійського поета Р. Тагора (в українському
перекладі
В. Батюка)
також
вперше
проаналізовані у роботі О. Гуркової. Ці твори
були написані наприкінці життя І. Карабиця
(2000–2001), а тому їх цілком можна вважати
підсумковими в жанрі камерно-вокальної
лірики. Дослідниця відмічає їх смислову
глибину та специфіку музичної мови. У цьому
творі композитор практично відходить від
тональності і використовує серійну техніку;
ускладнена акордика (септакорди) спрямована
на створення відповідного колориту, при цьому
серед стильових орієнтирів є й джазова музика.
У цілому для пісень циклу характерна
«поліпластовість,
політональність,
полігармонія, поліметричність». О. Гуркова
робить висновок, що «П’ять пісень» на вірші
Р. Тагора є справжнім вокальним циклом
(нагадаємо, що композитор формально їх в
цикл не об’єднує), на що вказує образнофілософський зміст творів, інтонаційна,
тонально-гармонічна, фактура єдність [4, с. 97–
98]. Наголосимо, що більшість камерно-

вокальних
творів
І. Карабиця
було
проаналізовано дослідницею не лише вперше, а
й зроблено по рукописах, оскільки ці
композиції й досі не було видано друком. Це
означає, що на сьогоднішній день вивчення
камерно-вокальної музики композитора (а
також її виконання) ускладнено відсутністю
друкованих видань цих творів. Отже, сьогодні
пісенна та камерно-вокальна лірика І. Карабиця
у її повноті не тільки не осмислена (хоча праці
О. Галузевської та О. Гуркової є серйозним
внеском у її вивченні), а й недоступна для
більшості дослідників – тих, хто не має доступу
до особистого архіву автора.
У роботах, присвячених українській
камерно-вокальній музиці або камерновокальному виконавству, вокальні твори
І. Карабиця неодноразово згадуються, хоча й не
стоять в центрі дослідження. Так, у дисертації
О. Баланко «Українська камерно-вокальна
музика кінця ХХ – початку ХХІ ст. як
виконавський феномен» зазначено вокальні
цикли композитора як такі, що представляють
різновекторність
його
композиторського
пошуку. Дослідниця, спираючись на розробки
інших науковців зазначає, що «множинність
жанрово-стильових
джерел
та
манер
композиторського письма, що переплелися у
вокальному творчому доробку композитора,
унеможливлюють однозначну дефініцію його
камерно-вокального стилю» [1, с. 94–95].
Також О. Баланко неодноразово відмічає
значення естрадної пісні для розвитку камерновокального виконавства. Наприклад, вона
зазначає, що з 1950-х років в українському
мистецтві на перший план виходить естрадна
пісня, яка зближується з романсом, а також
доповнюється
новітніми
стильовими
тенденціями в музиці. Серед українських
композиторів, які працювали з оновленою
естрадною пісенністю, вона називає й
І. Карабиця. Саме завдяки роботі професійних
композиторів
з
естрадними
жанрами
забезпечило високий рівень української
естради 1960 – 1970-х років [1, с. 75–76].
У дисертації Ван Цзо «Український
солоспів в контексті виконавської культури ХХ
століття», де творчість І. Карабиця (естрадні
пісні) лише згадується, підіймаються важливі
питання взаємопроникнення та взаємодії
камерно-вокальної
лірики
й
естрадної
творчості. Дослідник зазначає, що в середині
ХХ століття композитори вбачали необхідність
у формуванні жанру ліричної естрадної пісні. З
часом було сформовано еталон естрадного
ліричного солоспіву, що спирався на
народнопісенну
стилістику.
Відповідно,

199

Музичне мистецтво

Кущ В. В.

«український естрадний солоспів сформувався
на перетині фольклорних, академічних та
естрадних традицій, що багато в чому
позначилося на його життєздатності й
популярності як серед композиторів і
виконавців, так і у слухачів. Подібні твори
створювали
композитори,
які
мають
академічну освіту й плідно працюють в різних
жанрах» [2, с. 128].
Відмічаючи
близькість
камерновокальної лірики та естрадної пісні, Ван Цзо
відзначає, що авторами слів естрадних пісень
були поети-сучасники, а камерно-вокальна
лірика передбачала звертання творчості поетів,
які жали багато років тому і вже стали
класиками [2, с. 132]. У цілому з цим
спостереженням можна погодитися, однак
відомими є естрадні пісні на вірші давніх
поетів, так і камерно-вокальні твори на поезії
сучасників, як, наприклад, вже згадуваний цикл
«Мати» І. Карабиця на вірші Б. Олійника. У
цілому підхід до аналізу вокальної лірики
(солоспіви) як до цілісного феномену, що
включає як академічні твори, так і естрадні, є
надзвичайно перспективним, особливо для
дослідження
доробку
академічних
композиторів, які писали і для естради, у тому
числі й до творчості І. Карабиця.
Розглянувши
праці
українських
науковців, присвячених камерно-вокальній та
пісенній
творчості
І. Карабиця,
ми
констатуємо, що її вивчення лише розпочато.
Враховуючи величезний доробок композитора
в камерно-вокальному та пісенному жанрах, ці
твори на даний момент так і не стали об’єктом
уваги українських науковців. Наукові праці
О. Галузевської та О. Гуркової поклали початок
вивченню цього шару музики митця, однак до її
повного осмислення ще далеко. У нашій роботі
ми хотіли б намітити перспективні напрями
вивчення
камерно-вокальної
музики
І. Карабиця.
Так, конче необхідно здійснити видання
як камерно-вокальних творів композитора
академічного спрямування, так і його
естрадних пісень (можливо, за винятком творів,
актуальність яких відійшла разом з радянською
епохою). Це б суттєво прискорило теоретичне
осмислення
камерно-вокальної
музики
І. Карабиця, а також сприяло б виконанню цих
творів на концертній естраді.
Якщо говорити саме про перспективи
аналізу цього шару музики митця, то тут
намітилася
низка
перспективних
ліній
дослідження. Однією з них є взаємодія слова і
музики, а саме розробка підходів до принципів
взаємодії обох смислово важливих компонентів

вокальної музики. Один з можливих підходів
ми побачили в роботі О. Галузевської, але
можливі й інші, які дозволяють розкрити
особливості втілення композитором віршів
поетів.
Не менш важливим напрямом вивчення
камерно-вокальної музики І. Карабиця є аналіз
стильових компонентів музики митця. Такий
підхід було продемонстровано О. Гурковою на
прикладі вже зазначених вокальних циклів. Цей
напрям є надзвичайно перспективним, оскільки
постмодерністська доба є плюралістичною у
стильовому відношенні, а, отже, кожен
композитор звертається до різних музичних
стилів відповідно до творчого задуму.
Індивідуальне
поєднання
стильових
компонентів є ознакою особистісного стилю
композитора доби постмодерну, у тому числі й
І. Карабиця. Проте в творах різних жанрів це
поєднання може бути представлене у різних
спосіб, і тому важливо визначити специфіку
саме камерно-вокальної музики композитора.
Ще одним аспектом вивчення камерновокальної музики І. Карабиця є музико
логічний аналіз його естрадних пісень, яких є
значна кількість і які донині потрапляли в поле
зору дослідників лише в контексті проблем
вокальної музики ХХ століття, а не у роботах,
присвячених вивченню творчості композитора.
Жоден з дослідників не оминає згадки про
наявність естрадних пісень І. Карабиця або
хоча б відзначення елементів джазової та
популярної музики в стилістиці його творів.
Однак системне вивчення естрадних пісень
митця ще не розпочато, хоча низка його творів
є й досі популярними і звучать на концертній
естраді. Тому сьогодні варто звернутися до
доробку І. Карабиця, зокрема до його камерновокальної творчості, яка є значним внеском у
розвиток українського музичного мистецтва у
всій його повноті – від серйозних,
філософських творів до музики, спрямованої до
кожного з нас.
Висновки. В сучасній українській
музикознавчій науці творчість І. Карабиця
представлена неповно: найменш дослідженими
на сьогоднішній день є його камерно-вокальні
твори і практично невивченими є естрадні
пісні,
хоча
цей
музичний
шар
є
репрезентативним як для творчості самого
композитора, так і української музики другої
половини ХХ століття. Серед наукових праць
українських дослідників найбільш вагомими є
дисертації О. Галузевської та О. Гуркової, в
яких розглядалися питання музичної поетики та
стильові особливості кількох вокальних циклів
І. Карабиця. Серед перспективних напрямів
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дослідження
камерно-вокальних
творів
композитора можна відзначити питання
взаємодії
вербального
і
музичного
компонентів, взаємопроникнення елементів
академічної та неакадемічної музики, процеси
стильового синтезу.
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СПЕЦИФІКА ПРОДЮСЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДЯНСЬКОГО ХРОНОТОПУ
Мета роботи – проаналізувати особливості продюсерської діяльності в радянському хронотопі, як
історичному періоді становлення професії продюсера в Україні. Методологія дослідження передбачає звернення
до міждисциплінарного підходу, а також застосування компаративного та історично-логічного методів аналізу.
Наукова новизна полягає у детальному і систематичному розкритті причинно-наслідкового зв’язку подій і явищ
у культурних практиках радянського хронотопу, що вплинуло на історію розвитку української сфери
продюсування та визначило специфіку продюсерської діяльності періоду, що розглядається. Висновки. У
результаті проведеного комплексного дослідження історії становлення професії продюсера періоду радянського
хронотопу після 1930-х – початку 90-х років минулого сторіччя виявлено специфіку становлення українського
продюсерства, розкрило особливості культурних практик радянського хронотопу, визначило перешкоди у
процесі його входження у ринкові відносини.
Ключові слова: продюсер, продюсерська діяльність, продюсерський проєкт, імпресаріо, антреприза,
антрепренер.
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Specifics of Production Activity in terms of Soviet Chronotope
The purpose of the article is to analyze the features of production in the Soviet chronotope, as a historical period
of formation of the profession of producer in Ukraine. The methodology involves recourse to an interdisciplinary
approach, as well as the use of comparative and historical-logical methods of analysis. The scientific novelty lies in the
detailed and systematic disclosure of the causal relationship of events and phenomena in the cultural practices of the
Soviet chronotope, which in one way or another influenced the history of the Ukrainian production and determined the
specifics of production. Conclusions. A comprehensive study of the history of the profession of producer of the Soviet
chronotope period after the 1930 – early 90 of the last century revealed the specifics of the formation of Ukrainian
production, revealed the features of cultural practices of the Soviet chronotope, identified obstacles to its entry into market
relations.
Key words: producer, production activities, production project, impresario, entreprise, entrepreneur.

Актуальність
теми
дослідження.
Докорінні соціальні зрушення вплинули на
розвиток культури і мистецтва України на
початку ХХ ст. У 20-ті роки ХХ ст. управління
процесом
культурно-мистецького
життя
здійснюється державою, яка тоді ще не
керувалася комерційними інтересами, а більше
просвітницькими ідеями, які були покладені в
основу діяльності усіх закладів культури.
Актуальність дослідження культурної політики
за часів радянського хронотопу в цілому і
стосовно
побутування
продюсерської

діяльності цього періоду дозволяє виявити
особливості, помилки і досягнення, які можуть
бути враховані в сьогоденні і майбутньому, а
також може надати інформацію для подальших
досліджень і стимулювати наукову діяльність у
цьому напрямі.
Мета
роботи
–
проаналізувати
особливості продюсерської діяльності в
радянському хронотопі, як історичному періоді
становлення професії продюсера в Україні.
Аналіз
досілджень
і
публікацій:
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Європейський
і
американський
досвід
дослідження розвитку продюсерської справи і
його осмислення зарубіжними дослідниками
(Ф. Колбер, Ф. Котлер, Дж. Шефф та ін.) [4; 6]
складає для нашого дослідження безперечний
інтерес. У низці видань репрезентовано аналіз
локальних продюсерських практик і тенденцій
[15].
Українськими
та
зарубіжними
дослідниками розглядаються специфічні риси
професії продюсера (І. Безгін, Ю. Давидов, Н.
Марінка, С. Садовенко, О. Семашко, Д.
Смелянський та ін.).
Тематику музичного продюсування
досліджували В. Бабков, М. Воротной, С.
Корнєєва, В. Осинський, В. Папченко, О.
Чорномис. Разом з тим, в українському
мистецтвознавстві піднята тема практично не
висвітлена [5; 7; 14] і є реально актуальною і
своєчасною.
Щодо розгляду періоду радянського
хронотопу, то тут цінним підґрунтям для
нашого дослідження є праці С. Садовенко, яка,
зокрема, відзначає, що «різні аспекти
порушеної теми було відображено в наукових
пошуках радянського періоду. Філософськоестетична думка розвивалася переважно в
марксистському напрямі. Видатні науковці
того часу розглядали мистецтво як елемент
символічної надбудови. Зокрема, М. Каган, М.
Лівшиць, Л. Столович досліджували проблеми
мистецтва та естетики крізь призму розвитку
суспільства < >. Л. Кунчева, А. Фортова, Ю.
Лукін
розкривали
ціннісно-орієнтаційні
складові художньої культури, розглядаючи
культуру й мистецтво у діалектичній єдності
етичного й естетичного. Так, Ю. Лукін закликав
до традиційної народницької ідеї про тріаду
«Істина. Добро. Краса», розмірковуючи про
необхідність впливу мистецтва на духовний
світ людини. І. Кучмаєва, М. Хренов
розширили наукові уявлення про інтегративні
процеси і сприйняття світу як цілого крізь
призму культури й мистецтва» [11, 14].
Виклад
основного
матеріалу
дослідження. Одним із пріоритетних завдань
нашого дослідження є обґрунтування таких
понять як
«продюсер», «продюсерська
діяльність», «продюсерський проєкт».
Нині у науковій літературі існують різні
обґрунтування
феномену
продюсерської
діяльності. Слово «продюсер» вже широко
увійшло до сучасного ужитку, разом із тим,
його вживання як у наукових колах, так і у
повсякденності дотепер не є усталеним.
Відповідно до словника іншомовних слів:
«продюсер (англ. Producer від лат. produco –

виробляю) – особа, яка організує виробництво
кінофільму, виконує ідейно-художній та
організаційно-фінансовий
контроль
за
продукцією кіно- та телекомпанії; власник
кіностудії» [13].
Чинне законодавство України визначає,
що продюсером аудіовізуального твору є особа,
яка організує або організує й фінансує
створення аудіовізуального твору (ст. 1 Закону
України «Про авторське право й суміжні
права»). Закон України «Про кінематографію»
установлює таке визначення продюсера:
продюсер фільму – це фізична або юридична
особа, що організує або організує й фінансує
виробництво та поширення фільму. На нашу
думку, Законом України «Про кінематографію»
подано ширше й тим самим більш правильне
визначення поняття продюсера. У зазначеному
законодавчому акті перераховуються всі
здійснювані продюсером дії в період створення
аудіовізуального твору [3].
Спроба визначення переліку зазначених
питань здійснена у Випуску 82 «Виробництво
та розповсюдження кіно- і відеофільмів»
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого Наказом
Міністерства культури і мистецтв України від
25.10.2004 № 729, де як завдання та обов’язки
Продюсера
(кінематографія)
зазначено:
організація й фінансування створення та
розповсюдження
фільму;
обрання
літературного матеріалу, ідеї, теми; участь у
розробленні на основі літературного сценарію
художньої концепції фільму і створенні
режисерського сценарію кінофільму, контроль
історичної
та
фактичної
достовірності
матеріалу; складання бізнес-плану з докладним
лімітом витрат; визначення творчо-виробничих
показників (жанр, метраж фільму, терміни
виробництва кінофільму, формат екрана,
звукове
оформлення,
назву),
стратегії
маркетингу,
розроблення
рекламноінформаційної компанії; створення знімальної
групи й участь у керівництві її виробничоекономічною та фінансовою діяльністю;
контроль виконання робіт із виробництва
фільму в установлені планом строки й у межах
кошторисно-фінансових асигнувань, перед
бачених для фільму; здійснення аналізу творчовиробничої та фінансової діяльності знімальної
групи; організація пропаганди, реклами й
ефективного
просування
кінофільму
в
кінотеатральний прокат, на телебачення, відео
тощо [9].
Так, аналіз Положення про державну
підтримку
національних
фільмів
у
продюсерській
системі,
затвердженого
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Постановою Кабінету Міністрів України від
05.06.1998 № 813 [10], свідчить, що держава в
особі Держкіно та місцевих органів управління
кінематографією
також
є
споживачем
продюсерських послуг під час виробництва,
розповсюдження
й/або
демонстрування
національного фільму в продюсерській системі
кінематографії. Таким чином, на нашу думку,
Законом України «Про кінематографію»
подано найбільш обґрунтоване визначення
поняття
продюсера.
У
зазначеному
правознавчому акті перераховуються всі
кваліфікаційні характеристики продюсерської
діяльності. Отже, продюсер – це фізична або
юридична особа, що організує й фінансує
виробництво та поширення фільму. У
зазначеному
акті
перераховуються
всі
здійснювані продюсером дії в період створення
аудіовізуального твору.
За В. Папченком, музичний продюсер
визначається як «стратег у галузі звукозапису і
концертної діяльності, саме він формує смак
майбутнього слухача; продюсер є керівником
творчого колективу, який чітко уявляє собі
фінальне звучання фонограми; він несе
найвищу відповідальність за результати роботи
у студії. Взаємодія продюсера з членами
колективу є творчою і інтерактивною; вона
побудована на відповідній ієрархії, співпраці і
відповідальності кожного учасника проекту за
свою ланку. Дії продюсера підпорядковані
головному завданню – успішному запису
проекту як з творчої, так і з комерційної
сторони. Музичний продюсер вкладає свій
талант, репутацію, кошти, майбутній рейтинг у
фонограму чи концертне звучання і, в рештірешт, формує музичний стиль артистів. За
будь-яким успішним і оригінальним «саундом»
(як це доводить історія) завжди знаходиться
конкретний продюсер» [8, 244–248].
Продюсерський проєкт, як тимчасове
підприємство, що орієнтоване на створення
оригінального
продукту
чи
послуг,
характеризується динамічним розвитком і
обмеженістю за часом і ресурсами. Отже,
продюсерський проєкт – це якісний культурномистецький продукт, що здатний привертати
увагу цільової аудиторії, конкурувати з іншими
проєктами і приносити прибуток. Таким чином,
актуалізується
необхідність
спеціального
управління
проєктом,
яке
полягає
у
застосуванні знань, досвіду, методів і засобів
для задоволення вимог, що пред’являються до
проєкту, і очікувань учасників останнього.
Обґрунтування побутування професії
продюсера з історичного ракурсу не може
обійтися без аналізу витоків становлення

продюсерства. Варто окреслити і терміни
«антреприза» та «антрепренер». Дослівно
французьке слово entrepreneur перекладається
як «підприємець». У науковий обіг термін
«антрепренер» введено Жаном Батист Сея у
1800 р. Серед найвідоміших прізвищ
антрепренерів Г. Александров, М. Бородай, С.
Дягілєв, М. Лентовський, Д. Поляков, М.
Садовський, І. Сетов, М. Синельников, М.
Соловцов.
Іноді антрепренерами ставали самі
виконавці. Антрепренер – це куратор,
підприємець який очолює, утримує або
організовує приватне видовищне підприємство
–
антрепризу.
Особливість
діяльності
антрепренера полягає у створенні популярного,
прибуткового
культурно-мистецького
продукту та можливості ретранслювати
індивідуальну мистецьку позицію на відмінну
від закладів культури, які фінансуються
державою, а також тимчасовий характер
підприємства.
Приміром,
актриса
М.
Заньковецька та співачка А. Вяльцева завдяки
особистій харизмі та організаторським
здібностям сприяли розвитку українського
музично-театрального продукту.
На початку ХХ ст. антрепренери стають
ключовою постаттю культурної комерції у
сфері концертної діяльності, кіно та фото
мистецтва. Творчо-адміністративна діяльність
антрепренерів поширювалася на усі етапи
організації та функціонування культурномистецьких проєктів.
Разом із тим, на теренах нашої держави,
конституювання інституту антрепренерства
було не довгим. Політичні зрушення перших
десятиріч ХХ століття докорінно змінили
діяльність професіонала у галузі організації
мистецьких проєктів. Практично до 80-х років
ХХ століття вона обмежувалася лише
адміністративно-господарчою
сферою
організації культурно-мистецьких проєктів.
Після революції ситуація докорінно
змінилася. Радянська влада націоналізувала
культурно-мистецьку
сферу,
поступово
заборонивши приватну ініціативу. У 1918 р.
було заборонено організування і проведення
спектаклів приватними підприємцями без
дозволу органів Наркомпросу (Декрет РРФСР
«Про об’єднання театральної справи» від
26.08.1919 р.).
Ніде у світі, окрім Радянського Союзу,
держава не брала на себе відповідальність за
централізоване
утримання
культурномистецьких установ. У 1919 р. організація
культурного життя будується на засадах
«державної
допомоги
мистецтву»,
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«саморозвитку робітників», просвітницькими
ідеями. Радянське мистецтво пройшло декілька
контрольованих урядом етапів – від часткового
використання надбання попереднього періоду
до запровадження функціоналізму при
вирішенні
гострих
проблем
народного
господарства в умовах дефіциту житла і
товарного дефіциту, нестачі продуктів і
промислових товарів широкого вжитку.
Показовий факт управління мистецьким
процесом
знаходимо
у
спогадах
А.
Вертинського. Артист стверджує, що після
того, як він заспівав пісню, присвячену
загиблим в жовтні 1917-го московським
юнкерам, його викликали в ЧК, під час розмови
прозвучала фраза: «Треба буде, і дихати
заборонимо!» [1].
У 1931 р. уперше у Москві при
Державному інституті театрального мистецтва
ім.
А.
В.
Луначарського
з’явився
директорський факультет, що призначався для
підготовки театральних управлінців. У 1937–
1938 роках конституюється українська
театрально-мистецька система, яку складали
стаціонарні репертуарні та бюджетні заклади
культури.
Якщо раніше можливо було мати вільний
мистецький майданчик, називати його музеєм,
цирком, театром та здавати його у прокат
митцям, або показувати власні мистецькі
проєкти із запрошеними артистами – так
працювали антрепризи й інші комерційні та
некомерційні продюсерські проєкти, то з
приходом сталінізму ситуація докорінно
змінилася.
Відбулося прикріплення акторів до
будівель. Виїзд театрів на гастролі за межі
республіки, краю або області без дозволу ВКІ
було заборонено. Така конструкція виявилася
дуже життєдайною. До кінця 30-х років
держава
постає
головним
і
єдиним
розпорядником
культури,
своєрідним
продюсером.
Керуючись
державним
пріоритетом культурної політики, власною
ідеологічною стратегією й тактикою, держава,
як і годиться продюсеру, знаходить кошти,
визначає кому і скільки їх спрямовувати, і
контролювати ефективність того, що роблять
творці (актори, режисери, драматурги). Отже,
більше 60 років існувала система, в якій
розбиратися в культурно-мистецькому процесі
було у компетенції чиновників.
У 40-50-х роках питання розвитку нового
революційного мистецтва в основному
висвітлювалися в працях, присвячених
культурній
революції.
Дотримуючись
офіційної точки зору партії, науковцями (Д.

Гусєв, А. Луначарський, А. Ранчинський, А.
Соловйов)
розглядаються
проблеми
становлення нового радянського мистецтва і
його участі в усіх заходах радянської влади.
У 1974 р. на театрознавчому факультеті у
Москві при Державному інституті театрального
мистецтва імені А. В. Луначарського з’явилося
відділення планування і організації театральної
справи і відповідна кафедра. Державний
службовець, адміністратор колективу (як
правило, регіональної культурно-мистецької
організації) практично не брав участі у творчій
діяльності. Фактичний контроль над нею
здійснював багаторівневий апарат чиновників
через велику кількість бюрократичних
постанов. Головним критерієм успішності
мистецького проєкту була його відповідність
політичній лінії партії і уряду.
З особистостей, які працювали у той час,
особливо відзначимо діяльність С. Юрока.
Його діяльність акумулювалася у галузі
міжнародної
антрепризи.
Він
сприяв
міжнародній
популяризації
радянського
мистецтва на Заході. Організовував гастролі
для таких метрів як А. Дункан, Р. Нурієв, Ф.
Шаляпін, С. Єсенін, М. Ростропович.
Організовував гастрольні поїздки «червоного»
радянського балету у США.
Отже, аналіз наукових джерел і
мистецьких видань радянського хронотопу
показує, що оптимально опрацювати тему
побутування професії продюсера у 20-50-ті
роки ХХ століття не представляється
можливим.
Оскільки
значна
частина
опублікованих
праць
означених
років
ідеологічно ангажована і може бути
використана лише частково.
Новим етапом для конституювання
інституту продюсерської діяльності можна
назвати 60-ті роки ХХ століття. Прагнення
держави створити абсолютно новий тип
соціокультурного простору призвело до
наступних результатів.
З однієї сторони, радянське суспільство
являло собою таку соціальну спільність, яка
була утворена на засадах колективно
споживання
масового
культурногомистецького продукту. Особливо популярними
видами мистецтва стають кіноіндустрія, цирк,
естрада, вкорінюються ЗМІ. Все це призводило
до формування колективної картини світу і
відповідної системи цінностей. Доступність і
поширеність
масової
культури
стала
позитивною стороною цього соціального
явища. Як відзначає соліст знаного вокальноінструментального гурту «Фрістайл» співак
Вадим Козаченко, «я народився і виріс в
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Полтаві, і я прекрасно пам’ятаю, що кожного
тижня в нашому міському палаці культури, у
відносно невеликий зал на 800 або 750 місць
приїжджали музиканти. І кого тільки ми не
бачили і не чули там! Щотижня до нас в
Полтаву – 250 тис. населення – приїжджали
музиканти. Артисти югославської і польської
естради, українські групи, всесоюзні зірки. Я
пам’ятаю виступ Градського наприкінці 70-х,
шум, з яким проходили гастролі Ротару. Потім
Михайло Боярський, Понаровська. На жаль,
зараз в маленькі міста, куди приїжджали
музиканти за радянської влади, давно ніхто не
приїжджає, тому вся концертна діяльність
зосереджується в основному в великих містах
обласного і районного масштабу» [2].
З іншого боку, активне культурне
будівництво стимулювало розвиток стійкого
інтересу у широких верств населення, перш за
все, до класичного мистецтва, у тому числі й
таких складних форм, які вимагали певної
підготовки споживача культурної продукції.
Як зазначає С. Садовенко, «самодіяльне
мистецтво радянського періоду з’являється як
царина
художньої
практики,
що
контролювалася державою, проте воно
поступово відокремлювалося від ідеології» [12,
167]. Тому більшість популярних радянських
артистів того часу починали саме з
самодіяльності. Втім, найскладнішим кроком
для артистів було перейти на професійний
рівень.
Адміністративно-командна
модель
регулювання
продюсерської
діяльності
зберігалася до кінця 80-х років XX століття,
коли був прийнятий пакет законів і постанов по
«докорінній перебудові» економіки. Тоді ж
були скасовані попередня цензура і процедура
акту приймання нових постановок театрів (1987
р.). В культурно-мистецькій сфері почали
встановлюватися межі жанрів і напрямів.
Система надання культурно-мистецьких послуг
глядачу також починає ставати більш
спеціалізованою: з’являються адміністратори
імпресаріо,
що
повністю
погоджують
адміністративні
та
фінансові
питання,
враховуючи специфіку жанрів.
Новий час вимагав нові способи
організації виступів. Місце застарілого
«Гастрольбюро» займав «Держконцерт». До
повноважень
цієї
організації
входила
організація зарубіжних гастролей радянських
мистецьких
колективів.
«Держконцерт»
відбирав артистів для зарубіжних гастролей
дуже прискіпливо.
Був Союзконцерт, який займався
концертами у 15 союзних республіках. «Якщо

Москонцерт хотів відправити Кобзона на
Україну, то документи йшли не прямо, а вони
йшли через Союзконцерт», – зауважував
Микола Тамразов [2].
«Одним з достоїнств цієї організації
(«Держконцерту») було те, що в концерті, в
клубі трамвайного депо могли виступати
Васильєв і Максимова. Світові зірки танцювали
на скромній сцені трамвайного депо. Люди в
обідню перерву теж могли їх побачити. Цього
сьогодні немає», – розповідав художній
керівник театру «Шалом» Олександр Левенбук
[2].
Художня рада була масовим явищем саме
радянської епохи. Будь-якого артиста і його
репертуар строго оцінювали художні ради:
талановитий, чи відповідає ідеологічним
нормам. У закордонних поїздках обов’язково в
групу включали службовця з КДБ. «Плюси в
цьому були, тому що в худрадах дуже часто
сиділи люди з широким світоглядом, і якісь речі
вони, звичайно ж, підказували, відсікали зайве,
робили якісь зауваження по стилю в одязі
соліста, робили якісь зауваження по
репертуару. Це сьогодні ми можемо сказати. В
той момент часу я не знав жодного артиста,
який би любив худраду, тому що нам здавалося,
що вони рубають нашу волю, не дають нам
вільно дихати. Перше, що вони не давали нам
робити – виконувати власні пісні», – зауважує
співак, шоумен Андрій Білль [2].
Одна з головних вимог – виконувати
пісні тільки авторів, які входили до складу
тогочасної Спілки композиторів, а також і
виглядати пристойно, по-комсомольському. А.
Білль згадує, що «В. Кузьмін, виступаючи в
Йошкаралінській філармонії, змушений був на
здачу репертуару всі свої кучері довжелезні
заколювати невидимками, щоб у нього була
гладка голова, і співати пісні радянських
композиторів, аж до« любов, комсомол і весна»
[2].
І якщо артист вже потрапив у якусь
концертну організацію, пройшов відбір і
худраду, то робота йому була забезпечена.
Робота в «Держконцерті» або «Москонцерті» –
це гарантія регулярних виступів і гастролей для
артиста. «Загалом, була організація цікава, і
один великий недолік у всього того часу – не
було менеджменту. Кращі артисти не мали
своїх агентів. І тому така перлина, наприклад,
як Любов Поліщук, не була використана навіть
на 10%. До речі, Гурченко також», – згадував О.
Левенбук [1].
Щодо адміністрації та видавництва
культурного продукту, їх фінансування у
Радянському Союзі та деяких країнах Східної
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Європи регламентувалося державою та
детермінувалося особливостями діючої на той
час
адміністративно-економічної
моделі
фінансування.
Приблизно у цей час зароджуються
основні
напрями
сьогоднішнього
продюсування в Україні. «З’явився новий рух,
нові адміністратори – самі ділові люди, з якими
можливо було заробити гроші. Тобто, раніше
ми їздили від Москонцерту, у нас була ставка. І
більше ти не могла запрацювати – ні підробити,
нічого. Перший раз я заробила тисячу рублів.
Це був 87 рік, це були великі гроші – тисяча
рублів! І моя мама ахнула, коли я їй принесла і
сказала – ось я заробила тисячу рублів. Вона
ахнула. Тобто, вже не кажучи про три тисячі,
п'ять тисяч. Це були скажені гроші. На п’ять
тисяч можна було купити машину», – розповіла
в одному з інтерв’ю співачка і актриса Ольга
Зарубіна [2].
Виконавці
естради
отримували
невеликий прибуток. Основний заробіток
складався із роялті від кожного показу
культурного продукту та позапланових
концертів, що проводилися у ресторанах, де
артисти виконували улюблені народом твори.
Офіційно прибутки від продажу культурного
продукту конкретного виконавця не могли
спрямовуватися на його подальший запис або
події, спрямовані
на його
подальшу
популяризацію. Законодавчо не дозволялися
«нетрудові прибутки», за них була передбачена
кримінальна відповідальність. Показовим у
цьому випадку була кримінальна справа Б.
Спічкіна (1973 р.).
З 1983-го по 1985-й роки сфера
продюсерської діяльності пережила складні
часи.
Оскільки
організація
культурномистецьких заходів без узгодження з
державними структурами було порушенням
Кримінального кодексу, це не дозволяло
продюсерам легалізувати свою діяльність. Таке
становище змінилося лише з початком періоду
перебудови.
Активне становлення продюсування як
самостійного виду діяльності чинилося на
початку 90-х років ХХ ст., коли відбувся розпад
СССР й утворилася незалежна Україна. На
зміну
адміністративно-командної
моделі
економіки прийшла ринкова, заснована на
принципах купівлі-продажу. З’явилися перші
комерційні проєкти.
Законодавче регулювання продюсерської
діяльності з 1991 року відрізняється правовою
лібералізацією: відмовою від державнокомандного характеру регулювання, розвитком
антрепренерської діяльності. Сфери театру,

естрадного-мистецтва
кінематографу
й
телебачення лишаться у сфері державного
управління й опікування, що призводить до
докорінних зрушень й необхідності появи
спеціаліста, який буде спеціалізуватися на
продажу творчого продукту, володіючи
одночасно якостями менеджера, знаннями
економіста і освіченістю фахівця у галузі
культури і мистецтв. Тим самим, визначається
професія продюсера.
Активний
розквіт
українського
продюсування розпочався з середини 90-х
років. У цей період люди, що навіть не мали
відношення до культури і мистецтв, досить
успішно пробували себе у цій якості через те
що, український глядач, що побачив на
телевізійному
екрані
свободу
слова,
самовираження та моралі, що категорично були
заборонені радянською владою.
Нині побутує позитивне ставлення до
професії продюсера як підприємця у сфері
культури і мистецтва. Після тривалих дискусій
початку 1990-х років, у яких обговорювали
правомірність і перспективність впровадження
нових форм і методів управління і
господарювання в Україні, у свідомості
широких верств населення утвердилося
твердження, яке можна сформулювати
наступним чином: «Навряд чи варто
побоюватися, що в нашій країні дух
підприємництва
сприятиме
моральній
дегенерації нашого народу».
Разом із тим, в умовах конкурентної
економіки, держава може бути регулятором в
тих секторах культурно-мистецької діяльності,
де діють ринкові відносини, забезпечуючи
підтримку якості і плюралізму продюсерських
проєктів, підтримуючи їх через різні канали
національних виробників. Роль влади полягає у
створенні можливостей для збереження
конкурентоспроможності
національного
культурно-мистецького продукту і в нагляді за
тим, щоб ринок функціонував відповідно до
чинного законодавства.
Висновки. Таким чином, провідним
принципом організації культурно-мистецької
сфери минулого століття була адміністративнокомандна
система
взаємовідносин.
Соціалістичний принцип господарювання,
заснований на тріаді «ідеологія-державакультура», діяв до 1980-х років минулого
століття. Ідеологічний догматизм, втілюваний у
вольовому суб'єктивізмі щодо прийняття
рішень партійних і радянських органів,
призводив до значних духовних, політичних,
економічних та інших втрат і врешті до
масштабної неефективності, що не сприяло
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якісному розвитку і вдосконаленню сфери
культури і мистецтва.
Дослідження показало, що на шляху
конституювання
інститут
продюсерства
зіткнувся з низкою проблем, серед яких,
зокрема:
1. Різке неприйняття і категорична
відмова від усіх принципів функціонування
дореволюційної
системи
управління
культурно-мистецькою сферою, за відсутності
чітко сформульованої нової стратегії призвела
до збоїв в роботі як економічних так і
управлінських механізмів.
2. Авторитарно-бюрократична система
управління виявилася негативною тенденцією
культурно-мистецької сфери в досліджувані
роки. Невідповідність ринковим законам,
функціонування лише за рахунок державних
дотацій позбавило культурно-мистецьку сферу
чітко означених стратегічних цілей і тактичних
завдань для їх втілення.
3. В науковій літературі дослідження
побутування професії практично відсутнє
системне обґрунтування. Відтак, існують певні
проблеми наукового вивчення продюсерської
діяльності означеного періоду радянського
хронотопу.
Проведене дослідження показало, що
конституювання
інституту
продюсерства
нерозривно обумовлено з історичними подіями,
що відбуваються в незалежній Україні. Адже
початок 1990-х років явився якісно новим
етапом у становленні професії продюсера. Це
були не прості часи як для функціонування
культури в цілому, так і для продюсерської
діяльності. У цей період визначаються
подальші перспективи виживання культурномистецької сфери в умовах ринкових стосунків
і демократизації українського суспільства.
Культурно-мистецька
сфера
активно
включається в товарно-грошові відносини.
З’являються перші зразки продюсерських
проєктів, головною метою яких є отримання
прибутку.
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САКРАЛЬНІ ОСНОВИ ЛАДОВОЇ СИСТЕМИ О. СКРЯБІНА
У СПІВВІДНЕСЕННІ З МОДАЛЬНІСТЮ О. МЕССІАНА
Метою роботи виступає усвідомлення архетипового кореня цілотонних побудов ладових структур
О.Скрябіна та О. Мессіана у відбиття актуального для ХХ століття відсторонення від гармонічної системи на
користь лінеарно-мелодійного підходу, детермінованого архаїчними структурами індо-іранського мелодійного
базису. Методологічною основою дослідження виступає культурно-історичний концепт в традиціях О. Лосєва,
в якому ті чи інші засоби виразності мистецтва апробуються культурною генезою і культурною ідеєю часу.
Використовуємо аналітичний, порівняльно-історичний і жанрово-номінативний музикознавчі підходи,
обумовлені естетико-культурологічними та філософськими позиціями. Для роботи мають значення також
герменевтичні лінії інтонаційного підходу в музикознавстві в традиціях Б. Асаф'єва і Б.Яворського в Україні, які
контактні з вербально-центристським підходом до музики у французькій традиції і яскраво виражені Ж.-Ж. Руссо
і його послідовниками рівня Ю. Кристєвої. Наукова новизна визначається першістю автора дослідження в заяві
витоків сакральної детермінації ладового мислення й О. Скрябіна, й О. Мессіана в культурних стимулах індоіранської архаїки. Це стимулювало «скіфство» в слов'янському художньому світі початку ХХ століття і
кельтсько-східні посилання розробок К. Дебюссі, визначивши індо-філософську спрямованість францисканства
О. Мессіана. Висновки. Культурно-соціальні джерела інтервально-ладових побудов О. Скрябіна та О. Мессіана
вказують в обох випадках на ірано-індійську основу європейської архаїки, яка у французького композитора
знаходить відвертий крен до індуїстсько-філософського і ритмічного запозичення. У О. Скрябіна парадоксально
змикаються пошуки скіфсько-іранських коренів архаїчних смислових позицій, багатовекторно обговорюваних в
колах російських футуристів (на чолі з М. Кульбіним) і польських символістів. Безпівтоново-цілотонна
мелодійна основа, що заохочує опору на квартову і великотерцову вертикаль в О. Скрябіна і К. Дебюссі, живила
відкриття нової модальності О. Мессіана, що затвердила в авангарді другої хвилі скрябінівський «нерв» як
містеріально-літургійне трактування музичного вираження – див. гепталогію «Світло» К. Штокхаузена,
меморіальний символізм композицій Л. Ноно та абсурдистський абстракціонізм творів П. Булеза, ін.
Ключові слова: модальність, лади О. Мессіана, скрябінізм, ладова система, скіфство, Прометеїв акорд.

Motorna Tetiana, master's degree, concertmaster of the Odessa Philharmonic Theater
Sacred foundations of A. Scriabin's fret system in relation to O. Messian's modality
The purpose of the article is to understand the archetypal root of the whole-tone constructions of Fret structures
of A. Scriabin and A. Messian in reflecting the detachment from the harmonic system that is relevant for the twentieth
century in favor of a linear-melodic approach, determined by the archaic structures of the Indo-Iranian melodic basis. The
methodology of the research is a cultural and historical concept in the traditions of A. Losev, in which certain means of
expressing art are tested by the cultural genesis and cultural ideas of the time. We use analytical, comparative-historical,
and genre-nominative musicological approaches based on aesthetic, cultural, and philosophical positions. The
hermeneutical lines of the intonation approach in musicology in the traditions of B. Asafyev and B. Yavorsky in Ukraine,
which are in contact with the verbal-centrist approach to music in the French tradition and are clearly expressed by J.-J.
Rousseau and his followers of the level of Y. Kristeva, are also important for the work. The scientific novelty is
determined by the primacy of the author of the study in the statement of the origins of the sacred determination of Fret
thinking and O. Scriabin, and O. Messian in the cultural incentives of Indo-Iranian archaism. This stimulated "scythism"
in the Slavic art world of the early twentieth century and Celtic-eastern references to the developments of C. Debussy,
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determining the Indo-philosophical orientation of Fr. Messian's franciscanism. Conclusions. Cultural and social sources
of interval-fret constructions by A. Scriabin and A. Messian point in both cases to the Iranian-Indian basis of European
archaism, which in the French composer finds a frank bias towards Hindu-philosophical and rhythmic borrowing. IN O.
Scriabin paradoxically closes the search for Scythian-Iranian roots of archaic semantic positions, multi-vector discussed
in the circles of Russian Futurists (led by N. Kulbin) and Polish Symbolists. The semitone-whole-tone melodic basis,
which encourages support for the quart in A. Scriabin and K. Debussy, fueled the discovery of a new modality of A.
Messian, which established in the vanguard of the second wave Scriabin's "nerve" as a mysterious and liturgical
interpretation of the musical expression in "Light" by K. Stockhausen, the memorial symbolism of L. Nono and absurdist
abstractionism of the works of P. Boulez, others.
Keywords: modality, frets of O. Messiaen, scriabinism, fret system, Scythia, Prometheus accord.

Актуальність
теми
дослідження
визначена лідерством О. Скрябіна та О.
Мессіана в музичному світі ХХ століття і
глибинним впливом методу мислення обох на
подальші покоління митців, в тому числі
сучасних діячів. Відповідно, складається
необхідність глибокого наукового осмислення
цих
дотиків
геніями
минулої
епохи
сьогоднішнього дня, в тому числі це
усвідомлення генези новаційності О.Мессіана
в літургійно-містеріальній творчості творця
«Прометея». Цей зріз співвідношень творчих
позицій Скрябіна і Мессіана висловив Г.
Еймерт, заявивши, що «коріння світового
авангарду в Росії», а ім'я їм О. Скрябін [5, 9697]. На підтвердження позиції теоретика
Кьольнської школи згадуємо той факт, що на
відкриття радіостудії-лабараторії в Кьольні у
1951 р. К. Штокхаузеном була запрошена поряд
з лідерами авангарду Дж. Кейджем, Л. Беріо, Д.
Лігеті, М. Кагелем, П. Шеффером та ін., М.
Скрябіна, дочка композитора [16, 57].
Аналіз досліджень і публікацій. У відомій
монографії про О. Мессіана В. Єкімовського на
одній зі сторінок так згадується роль впливу
творчості А. Скрябіна на творця «Турангаліли»,
О. Мессіана: «До речі, між Скрябіним і
Мессіаном можна провести дивовижні
паралелі: центральними темами творчості обох
композиторів є і космогонічність, і вселюдська
(“фатальна” – за визначенням Мессіана) любов,
і своєрідна “надцерковність” масштабів
мислення, звичайно ж, релігійно-містичне
трактування ідей Апокаліпсису, створення
світу (“божественна гра”,– за Скрябіном), і
літературно-театралізована містеріальність –
«Містерію» Скрябін задумав для всього
людства, Мессіан – більш скромно – призначав
своє «І чаю воскресіння» для виконання “на
відкритому повітрі, на високій горі, на Грав,
навпроти льодовика Мейж – на тлі могутнього
і величного пейзажу» [6, 275].
Як видно з наведеної цитати, спадщину
О. Скрябіна та О. Мессіана відзначено
«дивовижними
паралелями»,
проте
В.
Єкімовський
далекий
від
освітлення
безпосереднього впливу О. Скрябіна на О.

Мессіана, хоча розгортання творчих звершень
послідовними скрябіністами М. Обуховим і І.
Вишнеградським
здійснювалося
завдяки
безпосередній
підтримці
творця
«Св.
Франциска Ассизького», а І. Вишнеградський,
композитор і теоретик, колишній спільник і
друг О. Скрябіна, безпосередньо передав
«російський гігантизм» [12, 20-27] творцеві
концепції Західного авангарду другої хвилі.
І в інших російсько-україномовних
описах спадщини О. Мессіана не прийнято
акцентувати скрябінівський базис відкриттів
першого, хоча наведені вище свідчення позиції
Кьольнської школи вказували на слов'янський
виток музично-мовного радикалізму ХХ
століття. Не мав місця і спеціальний розгляд
сукупності засобів О. Скрябіна в їх
пролонгуванні творчого комплексу О. Мессіана
– така проблема формулювалася Ю.
Холоповим, але не розкривалася в аспекті
успадкованості другим першого. В такому
випадку висувається питання сакрального
усвідомлення ладових позицій названих
композиторів в їх наступності від О. Скрябіна
до О. Мессіана і в сукупному відбитті
літургійно-містеріального початку музичного
вираження.
Метою
дослідження
виступає
усвідомлення архетипового кореня цілотонних
побудов ладових структур О. Скрябіна та О.
Мессіана у відбиття актуального для ХХ
століття відсторонення від гармонічної системи
на користь лінеарно-мелодійного підходу,
детермінованого архаїчними структурами індоіранського мелодійного базису. Останній
затверджував
слов'яно-кельтський
національний ареал з відповідними ознаками
ангемітонності
старовинної
східнослов'янської та франко-кельтської традицій, що
очевидно
протистояв
германоцентризму
функціонально-гармонійного
слухового
настрою.
Наукова новизна визначається першістю
автора дослідження в заяві витоків сакральної
детермінації ладового мислення й О. Скрябіна,
й О. Мессіана в культурних стимулах індоіранської архаїки Л. Роговського [6], яка
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стимулювала «скіфство» в слов'янському
художньому світі початку ХХ століття і
кельтсько-східні посилання розробок К.
Дебюссі,
визначивши
індо-філософську
спрямованість францисканства О. Мессіана.
Суттєво й те, що соціо-культурологічне
осмислення ладової системи композиторів є
основою
подальшої
розробки
культурологічного
розуміння
цінностей
мистецтва [8].
Виклад основного матеріалу. Концепція
ладової позиції О. Скрябіна розроблена в
спрямованості на характеристику ладовосимволічної емблематики «Прометеїва акорду»
[13]. Але також є концепція штучних ладів Б.
Яворського, який усвідомлював скрябінівську
інтервально-ладову повноцінність у похідності
від східно-слов'янської архаїки та духовнорелігійної гімнічності [14, 247-293].
В основі системи ладів Б. Яворського
лежить уявлення про співвідношення квартовотритонових і терцієвих побудов, які визначають
інтервальні упори «Прометеївого» акордового
комплексу. Такий підхід досить жорстко
відокремлює від аналогії з «Тристановим»
акордом, який об'єктивно історично був
стимулом оригінальних пошуків О. Скрябіна.
Зміна переваг в напрямах квартовості й
теровості вирішують періодизацію творчих
пошуків композитора, коли терцівєві структури
по-дебюссістськи переважали в ранньому
періоді, а потім знову поверталися на
останньому етапі життєвого і творчого шляху,
тоді як центральний розділ творчості
сконцентрований навколо «Поеми екстазу» з її
демонстративною уніфікованою квартовістю
як за горизонталлю, так і за вертикаллю.
Стійкість
даного
інтервального
показника
визначається
варіантністю
співвідношень чистої та збільшеної кварт,
остання з яких вказує на цілотонну тенденцію
змістовних тяжінь композитора. А ці останні
співвідносні з пошуками «скіфства» в
російській, українській музиці початку ХХ
століття (див. композиції С. Прокоф'єва, а
також це екстатика творів М. Рославця, В.
Ребікова та ін.). Відомо, що С.Прокоф'єв
пройшов через етап захоплення О. Скрябіним.
Так, у книзі І. Вишневецького читаємо:
«Одночасно Прокоф'єв рухався у своїй
інструментальній, фортепіанній музиці все далі
від
строго-академічного
Глазунова
до
несподіваних гармоній і рапсодичної побудови,
виявленим ним у Скрябіна. Так, не без впливу
Скрябіна, він переробляє написану в 1907 році
тричастинну фортепіанну сонату фа мінор (2-ю
за консерваторський період) в одночастинну, №
1 за новим офіційним числення. Взагалі-то

інтерес до Скрябіна знайомі Прокоф'єва
помітили ще в 1905-1906 роках... цей рух від
Шумана до Вагнера, від Глазунова до Скрябіна,
щоб сам Прокоф'єв згодом не говорив,
визначало його стрімкий розвиток в
консерваторські роки. Шуман і Глазунов
залишилися, так би мовити, в «підсвідомості».
Вагнер і Скрябін стали тим, чому Прокоф'єв
свідомо відштовхувався, виробляючи свій
власний стиль» [4].
Але захоплення С. Прокоф'єва цікаве в
тому числі у зв'язку з увагою до збільшених
ладів як знаку європейської архаїки, що
розроблено було Л. Роговським [6]. У системі ж
ладів О. Мессіана явно виділяється цілотонний
ухил, оскільки I-й лад і IV-VII-і лади
вибудовані з опорою на цілотонність, і тільки
ІІ-й І III-й лади демонструють тон-півтонову та
дотичну до неї конструкцію. А це ускладнення
цілотонності є близьким до структури
«ланцюгових» ладів Б. Яворського, що оперує
великою і малою терціями в стійкому
трактуванні тритонових обрамлень до перших
[14, 248-254]. При цьому для Б. Яворського
очовидна
духовно-архаїчна
основа
інтервально-ладових добірок О. Скрябіна, які
спрямовані на втілення головної ідеї-образу
його творчості: екстаз, екстатичне як
запозичене з термінологічного обсягу ісихастів
[15, 90].
Звертаємо увагу на те, що в кінці XIXпочатку ХХ століття у французькій музиці
зусиллями К. Дебюссі згадуються кельтськогалльські корені французького мислення, і які
яскраво проявилися в перевазі пентатонноангемітонних мелодій в тематизмі творів
Дебюссі – від Прелюдії VIII до теми Мелізанди.
Архаїчно-релігійне
коріння
мислення
названого автора, а згодом і О. Скрябіна, і О.
Мессіана, надихалися ранньохристиянськими
православними стимулами вираження, в яких
чималу роль займала концепція і дзвіниці з
басовими нотами (див. символічне нагадування
про це в Прелюдії VIII «Затонулий собор»
К. Дебюссі) і стильових цитат з ісихастів у
ремарках до П'ятої сонаті О. Скрябіна (див. про
це в книзі Д. Андросової [2, 73]). Саме
францисканство О. Мессіана, яке об'єктивноісторично тяжіло до пограниччя Католицтва та
Православ'я, містило очевидні опори на
ранньохристиянську танцювальну сакральність
[1,152].
У роботі Лю Бінцяна [10] помічена цікава
деталь:
порівняння
галльсько-кельтської
християнської редакції гімнів, складених у
вільному заломленні античної гімнотворчості –
безпівтонові побудови вказують на «рух до
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ангемітонності» в мелодичних конструкціях
галльського Середньовіччя:
«Досить порівняти Гвідо-гімн (X ст.) і
Оду Горація (див. № 23 в зазначених нотних
прикладах), з якої явно «виросла» відома
мелодія, що закріпила назви ступенів
гексахордної діатоніки ut-re-mi-sol-la, щоб
продемонструвати ангемітонное просвітлення
античного джерела. Останній, як відомо,
надихався
давньогрецькою
теорією
тетрахордної,
поступено-заповненої,
організації
ладів,
в
яких
положення
напівтонового ходу створювало відмітнорозмежувальний
показник.
Привнесення
ангемітонності в мелодику центрального
середньовіччя є напрацьовані. християнською
практикою якістю, що має своє спеціальне
пояснення.
Незаперечна
виняткова
роль
християнізованих кельтів, галлів та ірландців, у
поширенні християнства на європейському
заході... » [10, 108].
Такого роду безпівтонність показова для
обрядового східно-слов'янського фольклору,
який надихав на творчі пошуки і «купкистів», і
скрябінівський радикалізм. Показово, що і
виходи С. Прокоф'єва з його пошуком простоти
та ритмічної однозначності, і вишуканий
поліфонізм
О. Скрябіна
(поліфонізм,
безумовно, контрастного типу), в тому числі
ритмо-поліфонічний, мали особливий резонанс
у французькому мистецтві. «Скрябінізм» І.
Вишнеградського, М. Обухова вийшов на
становище
провідного
композиторського
методу творчості у французькому мистецтві,
центрованому в другій половині ХХ століття
творчим універсалізмом О. Мессіана.
У цьому плані показовим є тяжіння до
лідійських цілотонних конструкцій в ладовій
системі Ф. Шопена, вирощеної на духовних
піснях Польщі (див. у Й. Венцовського [18,513534]), які усвідомлюються польськими
музикознавцями в опорі на церковні лади, в
ряду яких лідійський з тритоновою основою
займав істотне місце. Нагадуємо про цю
обставину ладового мислення генія польської
музики, оскільки і К. Дебюссі, і О. Скрябін
були щирими «шопеністами», більше того,
саме з музики Ф. Шопена З. Ліса виводила
змістовно-структурні контури «Прометеєва
акорда» творця «Поеми екстазу» [17, 342-348].
Як зазначено вище, сам по собі контакт з
О. Месіаном визначив для І. Вишнеградського
можливість адаптації до умов французького
образу мислення. Для О. Мессіана цей
скрябінівський
потік
розгорнувся
до
вибудовування екуменізму у філософськорелігійних
уподобаннях,
в
яких

францисканство і католицизм доповнювалися
запозиченнями з індуїстської та буддистської
релігійної,
філософської
літератури
–
порівняємо
з
індійськими
дотиками
філософських позицій О. Скрябіна. Зауважимо,
ці індійські тяжіння і О. Скрябіна, і О. Мессіана
мали під собою християнсько-сакральне
підгрунтя: в одному з апокрифічних Євангелій
є посилання на перебування Ісуса Христа в Індії
в період між отроцтвом і часом Подвигу.
У сукупності ці звернення до святих книг
створювали літургійну всеосяжність уявлень
образної системи мислення обох названих
композиторів, О. Мессіан в цьому плані
наслідував планетарно-містеріальний розмах
Вселенського дійства у О. Скрябіна,
закладеного в його «Містерії». Остання набула
у своєму втіленні космічно-віртуального
наповнення (такою ж долею відзначена і
перспектива
виконавського
втілення
скрябіністів
М. Обухова
та
І.
Вишнєградського), тоді як французький
композитор поєднав релігійно-космічний обсяг
російських «гігантистів» (за В. Холоповою) з
оперно-містеріальним сценічним втіленням.
Висновки. Культурно-соціальні витоки
інтервально-ладових побудов О.Скрябіна та і
О. Мессіана вказують в обох випадках на іраноіндійську основу європейської архаїки, яка у
французького
композитора
знаходить
відвертий крен до індуїстсько-філософського і
ритмічного запозичення. У О. Скрябіна
парадоксально змикаються пошуки скіфськоіранських коренів архаїчних смислових
позицій, багатовекторно обговорюваних в
колах російських футуристів (на чолі з М.
Кульбіним)
і
польських
символістів,
узагальнюваних позицією Л. Роговського.
Безпівтоново-цілотонна мелодійна основа, що
заохочує опору на квартову і великотерцову
вертикаль в О. Скрябіна і К. Дебюссі, живила
відкриття нової модальності О. Мессіана, що
затвердила
в
авангарді
другої
хвилі
скрябінівський «нерв» як містеріальнолітургійне трактування музичного вираження –
див. гепталогію «Світло» К. Штокхаузена,
меморіальний символізм композицій Л. Ноно
та абсурдистський абстракціонізм творів
П. Булеза, ін.
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РЕТРОСПЕКТИВА КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ТА ЗАРОДЖЕННЯ
МУЗИЧНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ
Мета роботи полягає у наукознавчому аналізі доробків наукового напряму із вивчення соціокультурних,
організаційно-методичних та музично-творчих аспектів конкурсно-фестивального руху, а також окремих груп
мистецтвознавчих та історико-культурологічних праць, присвячених творчій біографії та життєписам визначних
діячів української музичної культури, чия ініціатива та організаційна діяльність зумовили виникнення
олімпійського музичного руху в Україні. Методологія дослідження полягає в застосуванні джерелознавчого та
історіографічного методів при опрацюванні наукової літератури, а також історико-культурологічного, історикомузикознавчого, порівняльно-історичного та біографічного методів для визначення внеску українських митців у
розвиток конкурсного та музичного олімпійського руху в Україні. Наукова новизна роботи полягає у здійсненні
комплексного мистецтвознавчого дослідження зародження та тенденцій розвитку музичного олімпійського руху
в Україні. Висновки. В роботі виконано аналіз досліджень і публікацій діячів у сфері конкурсно-фестивального
руху в сучасній Україні, узагальнюючих праць з історії української музики, які охоплюють і середину 1920 –
початок 1930-х рр., тобто період виникнення й активного розвитку музичного олімпійського руху в Україні,
показано тяглість часів від витоків до відродження Всеукраїнської музичної олімпіади.
Ключові слова: музичний олімпійський рух, конкурсно-фестивальний рух, музична олімпіада,
М.Вериківський, Б.Лятошинський, Н.Городовенко.
Rosenko Anna, graduate student, National Academy Culture and Arts Management.
Retrospective of Competition and Festival Events and the Emergence of the Musical Olympic Movement in
Ukraine in the 20s of the XX century
The purpose of the article is to carry out a scientific analysis of works aimed at studying the socio-cultural,
organizational, methodological, and musical-creative aspects of the competition-festival movement, as well as individual
groups of art history and historical and cultural works devoted to the creative biography and biographies of prominent
figures of Ukrainian musical culture, whose initiative and organizational activities led to the emergence of the Olympic
musical movement in Ukraine. The methodology consists of the use of source study and historiographic methods in the
development of scientific literature, as well as historical-cultural, historical-musicological, comparative-historical, and
biographical methods to determine the contribution of Ukrainian composers and outstanding musicians to the
development of the competitive and musical Olympic movement in Ukraine. The scientific novelty of the work lies in
the implementation of a comprehensive art study of the origin and development trends of the musical Olympic movement
in Ukraine. Conclusions. The paper analyzes the research and publications of authors in the field of the competition and
festival movement in modern Ukraine, summarizing works on the history of Ukrainian music, which cover the mid-1920s
- early 1930s, i.e. the period of the emergence and active development of the musical Olympic movement in Ukraine, the
continuity of times from the origins to the revival of the All-Ukrainian Musical Olympiad is shown.
Key words: musical Olympic movement, competition and festival movement, music olympiad, M. Verikovsky, B.
Lyatoshinsky, N. Gorodovenko.

Актуальність теми дослідження. Для
розв’язання наукових завдань особливий

інтерес являє наукознавчий аналіз доробків
наукового
напряму
із
вивчення
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соціокультурних, організаційно-методичних та
музично-творчих
аспектів
конкурснофестивального руху, який набуває енергійного
розвитку в межах утвердження ідейнохудожнього
та
мистецько-естетичного
плюралізму у пострадянській Україні. Не буде
перебільшенням твердження, що науковий
напрям із вивчення прилюдних музичнозмагальних заходів як феномену сучасної
української культури та громадянського
суспільства перетворився на продуктивне
міждисциплінарне відгалуження наукового
музикознавства та прикладної культурології,
підтвердженням чому є наведений нижче аналіз
здобутків вчених-мистецтвознавців.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Заслуговує уваги виконана на кафедрі теорії та
історії культури Національної музичної
академії України імені П. І. Чайковського
дисертаційна робота (2017 р.) та наукові
публікації І.Рябова, присвячені розкриттю
сутності виконавського типу як феномену
фортепіанної культури межі ХХ і ХХІ ст. [6].
При
цьому
автором
висувається
змістоутворююча дефініція «виконавський
тип» – підсумок усіх складових професійної
майстерності виконавця, його життєвого та
музичного
досвіду,
котрий
відображає
властивості психологічної організації та
професійні навички виконавця [6, 10].
З наукознавчого погляду, дисертація
привертає увагу тим, що в її основу покладені
матеріали Міжнародного конкурсу молодих
піаністів пам’яті В. Горовиця. Визначивши
серед
науково-пізнавальних
завдань
дослідження
здійснення
систематизації
репертуарних уподобань учасників згаданого
Міжнародного конкурсу, дисертант поклав в
основу роботи солідний джерельний матеріал
репертуарного
архіву
чотирьох
таких
змагальних заходів (які відбулися у 2005–2012
рр. за участю близько 200 молодих обдарувань
з 25 країн світу), уклав понад 60 таблиць
репертуарної тематики.
У дисертаційній роботі й дослідницьких
працях кандидата мистецтвознавства К.Ю.
Давидовського
(Київська
муніципальна
академія музики ім. Р.М.Глієра) [1],
підготовлених із залученням солідного обсягу
архівних першоджерел та документів музичноорганізаційної й творчої практики (передовсім
– міжнародних музичних фестивалів «Київські
літні музичні вечори» та «Віртуози планети»),
висвітлено розвиток культурно-мистецького
середовища як соціального та художнього
феномену в умовах суспільних реалій
пострадянської України. Автор виявив
механізми впливу на згадане середовище
міжнародного конкурсного та фестивального
рухів,
довів
значення
музично-творчої

діяльності як чинника формування і
трансформацій
культурно-мистецького
середовища в цілому, серйозну увагу приділив
організаційно-методичним засадам організації
прилюдних музично-змагальних заходів.
З погляду вивчення динаміки розвитку
процесу змагального розвитку музичного
мистецтва в Україні інтерес становить праця
Н.Цапенко,
присвячена
сучасному
національному конкурсно-фестивальному руху
[7]. Авторка простежує витоки цього
оригінального мистецького феномену від 1989
р. (зпочаткування у Чернівцях Всеукраїнського
фестивалю сучасної пісні та популярної музики
«Червона рута»). Висвітлюється жанрова
структура
музичних
та
танцювальних
конкурсних змагань серед солістів й гуртів.
Аналізується творчий внесок у конкурсний рух
Міжнародного щорічного фестивалю молодих
виконавців сучасної української пісні «Молода
Галичина» (започаткований 1992 р. у м.
Новояворівську Львівської області).
Закономірним
етапом
подальшого
розвитку музично-змагального руху авторка
вважає Всеукраїнську музичну олімпіаду
«Голос країни», вбачаючи її здобутки у
виявленні та промоції талановитих музичних
виконавців,
підвищенні
виконавської
майстерності учнів, студентів та педагогів
музичних установ України, сприянні інтеграції
українського мистецтва у міжнародний
культурний простір.
Для формування наукових підходів до
формування та використання джерельної бази
із дослідження ретроспективи української
музичної творчості зберігає теоретикометодологічне
й
практичне
значення
використані нами монографії та інші наукові
праці одного із засновників джерелознавчого
напряму «музичної україніки» В.Шульгіної з
проблемних питань стратегії й практики
джерелознавчого пошуку при вивченні
історичної ретроспективи української музичної
культури [8]. Будучи у 1993–2003 рр.
завідувачем відділу формування музичного
фонду Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського (НБУВ), вчена виступила
науковим керівником дослідницького проєкту
«Музична україніка: введення до наукового і
культурного обігу».
Зокрема,
вельми
корисним
для
формування
джерельної
бази
та
джерелознавчого аналізу виступають її
авторські напрацювання щодо інформаційноджерельних можливостей особових фондів
знаних діячів національної музичної культури,
котрі перебувають на зберіганні в Національній
бібліотеці України імені В.І. Вернадського. З
поміж них – розвідка про пізнавальномузикознавчий потенціал особового фонду
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відомого
композитора
М.Вериківського,
активного
організатора
музичного
олімпійського руху [9].
Помітне значення мають докторська
дисертація та друковані праці доктора
мистецтвознавства М.Д.Копиці (НМАУ ім.
П.І.Чайковського) [9], в центрі уваги яких –
епістологія (вивчення особистого листування)
визначних
вітчизняних
композиторів
дореволюційних та радянських періодів в
історії музики. Серед досліджених нею
епістоляріїв – спадщина 1920–1930-х рр.
композитора Б.Лятошинського, однієї із
знакових постатей у фундації українського
музичного олімпійського руху.
Грунтовні історико-музикознавчі роботи
належать знаному історику української
музичної
культури,
доктору
мистецтвознавства, професору В.Д.Довженку,
який
висвітлив
плідну
діяльність
Всеукраїнського музичного комітету при
Народному комісаріаті освіти УРСР, здійснив
аналіз еволюції наукових поглядів на роль
народу в культурі і мистецтві та дослідив
розмаїття «низових» форм музичної творчості.
На думку вченого, провідним напрямком
музичної культури стало хорове виконавське
мистецтво: «Хорові капели і гуртки, студії,
агітхори виникали в робітничих клубах,
сільських будинках, при хатах читальнях,
бібліотеках, на фабриках і заводах, при різних
курсах і школах, середніх і вищих навчальних
закладах,
товариствах
з
ліквідації
неграмотності» [2, 52].
Подальший розвиток історико-музичних
досліджень дозволив поглибити наукові
уявлення про суспільну й художню складову
тих процесів музичного життя 1920 – початку
1930-х рр. в Україні, котрі детермінували
розвиток феномену музичного олімпійського
руху. Зокрема, йдеться про роботи знаних
музикознавців та істориків музики, діячів
культури, докторів мистецтвознавства Л.П.
Корній
та
Б.О.
Сюту
(НМАУ
ім.П.І.Чайковського) [5].
Дослідники зупинилися на розгляді
властивого для 1920-х рр. явища масових
музично-театральних свят, хорової творчості,
підкресливши значення Першої хорової
олімпіади 1924 року та розкриваючи діяльність
фундаторів масового музичного руху Н.
Городовенка та Б. Лятошинського.
Відомо,
що
старт
музичному
олімпійському руху в Україні дала Перша
Київська Хорова Олімпіада, яка відбулася у
місті Києві 8 листопада 1924 р. з ініціативи
очільника
Першої
Робітничо-Селянської
Капели УСРР «Думка» Нестора Городовенка.
Окрема група мистецтвознавчих та
історико-культурологічних праць присвячена

творчій біографії й життєписам визначних
діячів української музичної культури, чия
ініціатива та організаційна діяльність зумовили
виникнення олімпійського музичного руху в
Україні у середині 1920-х рр.
Насамперед, йдеться про життєпис та
творчий шлях заслуженого артиста Української
РСР, художнього керівника капели «Думка» (у
1919–1937 рр.) Нестора Городовенка (1885–
1964 рр. життя, після 1945 р. – діяч музичної
культури в українській діаспорі).
Одним із керівників та членів журі
хорової секції Першої Всеукраїнської музичної
олімпіади, яка відбулася з 1 по 4 травня 1931 р.
у Харкові, виступав Михайло Вериківський
(1896–1962 рр.) – відомий український
композитор першої пол. ХХ ст., хормейстер,
фольклорист,
музикознавець-теоретик,
педагог, який у період, що досліджується,
посідав посади члена правління і голови
славнозвісного Товариства ім. М.Леонтовича
(очолював і хор-студію при цій громадській
організації), голови президії та завідувача
науково-творчого відділу Всеукраїнського
товариства революційних музикантів.
Ще
однією
знаковою
постаттю
композиторської корпорації України став
видатний український композитор і педагог
Борис Миколайович Лятошинський (1895 –
1968 рр.), народний артист Української РСР
(учитель народного артиста України, Героя
України Є.Станковича, під чиїм патронатом
нині розвивається музичний олімпійський рух).
Борис Лятошинський по праву вважається
засновником сучасної української музики,
одним із найбільших новаторів вітчизняної
музики ХХ сторіччя. Композитор у 1931 р.
створив гімн музичної олімпіади «Урочистий
марш» для духового оркестру. Оригінальна
назва твору – «Урочистий марш 99 стрілецької
дивізії – славетного переможця й ударника
Першої
Всеукраїнської
Музичної
Олімпіяди» (1931 р.). 19 листопада 2017 року вперше за 86 років - було організовано
виконання «Урочистого маршу» на галаконцерті XIV Всеукраїнської музичної
олімпіади «Голос Країни» Національним
ансамблем солістів «Київська камерата» під
керівництвом народного артиста України В.
Матюхіна.
«Урочистий
марш»
видатного
українського композитора Б.Лятошинського,
котрий відтоді став брендом музичної
олімпіади, виконується щорічно і дав
можливість поєднати різні епохи – 30-ті роки
XX ст. та сучасність, засвідчити тяглість
музичного олімпійського руху в Україні.
З 2014 р. Всеукраїнська музична
олімпіада «Голос країни» проходить з метою
виявлення
та
підтримки
талановитих
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українських
виконавців,
підвищення
виконавської майстерності учнів, студентів і
викладачів музичних закладів України, обміну
творчими досягненнями між музикантами,
впровадження змагальності і заохочення
викладачів музикантів, а також середніх і
вищих навчальних закладів музичної освіти.
Результати діяльності щодо Всеукраїнської
музичної олімпіади «Голос країни» були
опубліковані у 266 публікаціях: у наукових
публікаціях, засобах масової інформації та
електронних ресурсах.
Висновки. Вивчено та проаналізовано
ретроспективу
конкурсно-фестивальних
заходів
та
зародження
музичного
олімпійського руху в Україні у 20-х роках XX
століття. Результатами розвитку музичного
олімпійського руху в Україні можна зазначити:
розробку концепції музичного олімпійського
руху в Україні; впровадження нових
інформаційних технологій щодо проведення
музичних змагань в Україні на прикладі
Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос
країни», повернення до обігу видатної нотної
пам’ятки Бориса Лятошинського.

процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ
ст.». Одеса - Київ - Варшава, НАКККіМ, 2017. С. 267
- 269.
8. Шульгіна В.Д. Музична україніка. Київ :
НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2000. 230 с.
9. Шульгіна В.Д. Збереження спадщини
Михайла Вериківського в Національній бібліотеці
України ім. В.І.Вернадського // Михайло Іванович
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ВПЛИВ ІТАЛІЙСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ НА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ СПІВАКІВ (кінець ХVIII – початок ХІХ століття)
Мета статті – дослідження впливів італійської вокальної школи, традицій італійського оперного
виконавства на професійне становлення українських співаків в означений період. Методологія дослідження.
Комплексний аналіз здійснено на основі таких методів, як історичний та хронологічний для вивчення тенденцій
і закономірностей розвитку української музики кінця XVII – початку ХІХ ст., аналітичний – для всебічного
розгляду явища впливу італійської культури на зародження оперного мистецтва на східнослов’янських теренах,
джерелознавчий – для опрацювання та аналізу джерел, біо-бібліографічний – для дослідження творчих біографій
артистів, метод систематизації – для зведення усіх віднайдених фактів до логічної єдності. Наукова новизна.
Шляхом вивчення творчих біографій видатних українських музикантів (М. Березовського, Д. Бортнянського,
М. Іванова, С. Гулака-Артемовського) вперше систематизовано італійські сторінки їхньої творчої біографії,
введені в науковий обіг нові факти, які дозволяють з’ясувати внесок італійської вокальної культури у розвиток
української оперної школи на початковому етапі її становлення. Висновки. Інтерес у Російської імперії до
західноєвропейської, передусім італійської, опери, який, виявляючись спочатку в гетьмансько-старшинських
колах, згодом поширився в середовищі російських імператорів та можновладців, спричинив бурхливий розвиток
нової епохи в історії музичного театру на східнослов’янських теренах. Стажування українських музикантів в
Італії, запрошення італійських артистів, композиторів, вокальних педагогів до Російської імперії, спільні виступи
на сцені з іноземними співаками та музикантами дають підставу стверджувати про беззаперечний вплив
італійської вокальної школи на становлення майстерності українських оперних співаків кінця ХVIII – початку
ХІХ століття і закладення в цей час фундаментальних основ розвитку української вокальної школи.
Ключові слова: вокальна школа, українські оперні співаки, італійська вокальна школа, італійські оперні
співаки, Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Микола Іванов, Семен Гулак-Артемовський.
Rossikhina Maryna, graduate student of the Institute of Arts named after Boris Grinchenko, Choir Artist at the
Kyiv Opera Theatre
The influence of the Italian vocal school on the professional formation of Ukrainian singers (the end of the
XVIII – the beginning of the XIX century)
The purpose of the article is to study the influences of the Italian vocal school, the traditions of Italian opera
performance on the professional development of Ukrainian singers in this period. Methodology. Analysis was carried
out on the basis of such methods as historical and chronological to study trends and patterns of Ukrainian music at the
end of the 17th – the beginning of the 19th century, analytical – for a comprehensive consideration of the influence of
Italian culture on the emergence of opera in East Slavic areas, source – for elaboration and analysis of sources, biobibliographic – for studying creative biographies of artists, the method of systematization – for the reduction of all found
facts to a logical unity. Scientific novelty. By studying the creative biographies of prominent Ukrainian musicians
(M.Berezovsky, D.Bortnyansky, M.Ivanov, S.Gulak-Artemovsky) for the first time the Italian pages of their creative
biography were systematized, new facts were introduced into scientific circulation, which allow to clarify the contribution
of Italian vocal culture in the development of the Ukrainian opera school at the initial stage of its formation. Conclusions.
The interest of the Russian Empire in Western European, especially Italian, opera led to the rapid development of a new
era in the history of musical theater in the East Slavic territories. Internships of Ukrainian musicians in Italy, invitations

©Россіхіна М. В., 2021

219

Музичне мистецтво

Россіхіна М. В.

of Italian artists, composers, vocal teachers to the Russian Empire, joint performances on stage with foreign singers give
grounds to assert the influence of the Italian vocal school on the skills of Ukrainian opera singers of the end of the 18th –
the beginning of the 19th century and laying of the fundamental foundations for the development of the Ukrainian vocal
school.
Key words: vocal school, Ukrainian opera singers, opera, Italian vocal school, Italian opera singers, Maxim
Berezovsky, Dmitry Bortniansky, Mykola Ivanov, Semen Gulak-Artemovsky.

Актуальність теми дослідження. На
початку XVIII ст. в східнослов’янських
культурах внаслідок контактів із Західною
Європою зріс інтерес до оперного мистецтва.
Італійська
вокальна
музика
поступово
проникала в Російську імперію, до складу якої
на той час була інкорпорована Україна. Вже у
1731 році в Москві були поставлені перші
італійські комедії іноземними музикантами
(Е. Козімо, Л. Зепфрід) [5, 168]. До дворянських
маєтків та імператорського двору почали
запрошувати
досвідчених
виконавців,
капельмейстерів та викладачів з Європи з
метою поширення італійської опери та інших
надбань західноєвропейської музики.
Важливу роль у розвитку музичної
культури у середовищі російської аристократії
відіграла українська старшинська родина
Розумовських. Деякі дослідники, зокрема
Л. Івченко, вважають, що саме завдяки Олексію
Розумовському
(фавориту
імператриці
Єлизавети) «опера в Росії перестає бути
випадковим явищем» [10, 21].
Зі швидким зростанням популярності
італійської опери при дворі виникла потреба
підготовки
більшої
кількості
власних
виконавців. Найталановитіших музикантів
почали направляти за кордон для швидкого і
ефективного
перейняття
європейського
досвіду. Серед найбільш обдарованих із них
були українці за походженням: Максим
Березовський, Дмитро Бортнянський, Микола
Іванов,
Семен
Гулак-Артемовський.
В
майбутньому
вони
здобули
визнання,
збагативши вітчизняну музику кращими
взірцями композиторської та вокальної
творчості.
З огляду на особливості творчого
становлення
цієї
плеяди
українських
музикантів виникає необхідність дослідження
впливу італійської музики та традицій
вокальної освіти в Італії на формування
виконавського професіоналізму українських
оперних співаків.
Аналіз
останніх
досліджень
та
публікацій. Окремі аспекти впливу італійської
вокальної школи на українське оперне
мистецтво
зустрічаємо
у
працях
Л. Баранівської [1], Б. Гнидя [7], О. Заїки [8],

Л. Івченко [10], Ю. Каплієнко-Ілюк [11],
Л. Корній [13], А. Ольховського [16]. Короткі
відомості про кожного з артистів знаходимо в
«Словнику співаків України» І. Лисенка [15].
Дослідженням творчої діяльності українських
співаків, формування яких пов’язане з
італійською вокальною школою, займались
українські
вчені
М. Варварцев [2,
3],
Л. Кауфман [12] і російські дослідники
К. Ковальов [14] та О. Петрушанська [17].
Метою статті є дослідження впливів
італійської
вокальної
школи,
традицій
італійського
оперного
виконавства
на
професійне становлення українських співаків в
означений період.
Виклад основного матеріалу. У другій
половині XVII – ХVІІІ ст. на території України
розвиток
культурно-музичного
життя
відбувався переважно у маєтках гетьманськостаршинської еліти, де працювали музичні
колективи, зростали музичні кадри. Там
звучали вокальні та інструментальні твори
(канти, псалми, партесні концерти та ін.),
використовувалися
музичні
інструменти
європейського
походження
(клавікорд,
клавіцимбал тощо), необхідні для виконання
відповідного музичного репертуару [1, 15-16].
Головним осередком музичної освіти на
українських теренах у той час була КиєвоМогилянська академія (1659-1817). Вона
славилась своїм вокальним, особливо хоровим
мистецтвом. У XVIII ст. важливого значення як
культурно-музичного
осередку
набула
гетьманська столиця Глухів. У місті
розгорнулась
велика
культурно-освітня
діяльність: була створена Глухівська музична
школа, за часів гетьманів Д. Апостола та
К. Розумовського засновані Глухівська капела
гетьманів, приходські монастирські школи,
приватні музичні освітні заклади (Г. Леянса та
ін.) тощо [1, 18].
Важливу роль у розвитку музичного
мистецтва відігравали графи Розумовські: вони
запрошували до своїх маєтків видатних
музикантів та композиторів з-за кордону. На
початку 50-х рр. ХVIII ст. гетьман Кирило
Розумовський створив власну капелу, в якій
працювали переважно професійні вітчизняні
музиканти та декілька іноземців. Певний час
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цієї капелою диригував італійський композитор
Дженнаро Астаріта, а композитори Д. Сарті й
Дж. Паізієлло надсилали йому для виконання
свої твори для хору та оркестру [8, 226].
До кінця ХVІІІ ст. на слов’янських
теренах володіли вокальною технікою і
виконавськими прийомами співу лише освічені
церковні півчі. Саме тоді для викладання
музики і підвищення рівня виконавства до
Російської імперії почали запрошувати
італійських маестро, що поступово призвело до
переходу від виконання виключно церковної
музики до розширення репертуару вокальних
колективів за рахунок європейської опери і
спричинило потребу в підготовці власних
професійних музикантів.
У 1735 році до Російської імперії прибув
молодий італійський композитор Франческо
Арайя,
який
став
першим
відомим
капельмейстером-італійцем при дворі. Завдяки
йому на сцені придворного театру з’явились
відомі солісти, зокрема співаки-кастрати,
скрипалі, віолончелісти та інші іноземні
артисти [14, 42], разом з якими почали
виступати здібні місцеві музиканти, у тому
числі вихідці з України.
У 1753 році у Москві в присутності
імператриці Єлизавети Петрівни виступала
капела Розумовського. Після вдалих концертів
виник задум створення опери для виконання
російською мовою. Невдовзі, у 1755 році, в
Санкт-Петербурзі прозвучала перша російська
опера Ф. Арайї на текст О. Сумарокова «Цефал
і Прокріс» [10, 29].
Важливу роль у становленні опери на
східнослов’янських землях відіграла придворна
співоча капела в Петербурзі, де почали
готувати професійних солістів опер і хорових
виконавців [7, 179-182]. Залучення до оперних
вистав почалося за часів царювання Анни
Іоаннівни. Згідно з указом імператриці від 1
вересня 1738 року про постачання професійних
співаків до імператорського двору в капелу
регулярно відправлялись найкращі голоси,
здебільшого з Глухівської співацької школи:
«Щоб набирати із усієї Малої Росії із
церковників, також із козацьких та міщанських
дітей і з інших і утримувати завжди в тій школі
до 20 осіб, вибираючи, щоб найліпші голоси
були, і веліти їхньому регенту підучити
київського і партесного співу, а котрі співу
будуть навчені, тих щорічно ліпших присилати
до двору її імператорської величності осіб по
10, а на їх місця знову таких набирати» [16,
108].
Так, улітку 1758 року серед відібраних
півчих Глухівської школи поїхали до

Петербурга майбутні видатні українські
композитори і співаки Максим Березовський і
Дмитро Бортнянський [14, 31].
У Придворному хорі навчали не тільки
співам. Більшість учнів брали участь в
італійських і французьких операх, а, отже, мали
оволодіти цими мовами. Співали також
грецькою, німецькою, і навіть латиною [14, 36].
Спільні виступи українців-півчих разом з
іноземними вокалістами і музикантами давали
можливість переймати на практиці їхню манеру
співу, гри, артикуляції в речитативах тощо.
Крім
цього
учні
вивчали
акторську
майстерність, а іноземні маестро розучували зі
співаками сольні партії, були їхніми
наставниками.
Професійне
становлення
М. Березовського – один із перших взірців
художніх контактів між українською та
італійською музичними культурами, що надає
можливості
простежити
риси
їхнього
взаємного впливу [11, 237]. Навчаючись у
Глухові та Києво-Могилянській академії
Максим Березовський добре опанував музичну
науку, чудово виконував головні партії в
хорових творах і сам пробував себе в написанні
музики [14, 25; 7, 171].
У Петербурзі М. Березовський настільки
виділявся своїм талантом, що буквально через
рік отримав перші ролі в операх Ф. Арайї
«Олександр в Індії» (1759 р.) і В. Манфредіні
«Семіраміда пізнана» (1760 р.), де був єдиним
«руським» солістом у трупі [14, 39]. У цей час
він відвідував уроки композиції у венеціанця
Ф. Цоппіса і вокалу в італійського педагога
Н. Гарані [4, 11; 18, 180]. Згодом, 1769 року,
Березовський був направлений за кордон для
завершення навчання державним коштом. В
Італії він навчався в Болонській філармонічній
академії – найпрестижнішому освітньому
закладі того часу, де готували музикантів для
всієї Європи, у голови академії композитора
Дж.-Б. Мартіні, якого сучасники називали
«богом музики» (навчався одночасно з
Вольфгангом А. Моцартом) [18, 180; 2, 78]. В
Італії Березовський дістав звання академікакомпозитора і у 1773 році написав оперу
«Демофонт» – перший відомий вітчизняний
зразок оперного жанру. І хоча Березовський
вважається одним із основоположників
української композиторської школи, в молоді
роки він був визнаний чудовим тенором і свої
знання вокальної техніки, набутої в Італії,
передав шляхом написання хорових концертів
«Не отвержи мене во время старости»,
«Остригну сердце», «Милость и суде воспою»,
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«Слава в вышних Богу» і опер «Демофонт»,
«Іфігенія» (не була закінчена).
Ще
одним
відомим
українським
музикантом, дотичним до італійської музики,
був Дмитро Бортнянський. Він знався з М.
Березовським, з яким разом прибув з Глухова
до Петербурга. У придворній співочій капелі
Д. Бортнянський, маючи гарний теноровий
голос, виступив у 1764 році в головній
чоловічій ролі в опері «Альцеста» Г.Ф. Раупаха
[18, 252]. Співу і музичної науки він навчався у
Марка Полторацького – українського співака
баса-баритона, який у свій час вдосконалював
вокальну та музичну освіту в Італії, виступав на
сцені разом з італійцями і нині вважається
першим українським професійним оперним
співаком другої половини XVIII ст. [7, 168].
Заняття
композицією
Д. Бортнянський
проходив у запрошеного до імператорського
двору з Венеції обдарованого капельмейстера
Бальдассаре Галуппі (Буронелло).
Маючи в Петербурзі трирічний контракт,
Б. Галуппі набрав здібних виконавців для своїх
нелегких опер і хорів [14, 58]. Особливу увагу
італійця привернув талант Д. Бортнянського,
якого з дозволу імператриці Катерини ІІ він
спорядив до Італії на навчання. Там
Бортнянський
займався
контрапунктом,
опанував гру на клавесині та органі, регулярно
відвідував венеціанські театри і створив перші
опери на італійські тексти: «Креонт» (1776 р.),
«Алкід» (1778 р.), «Квінт Фабій» (1778 р.), які з
успіхом були поставлені у Венеції, а згодом і
Модені [18, 253; 13, 220].
Після повернення до Петербурга
Д. Бортнянського призначили директором і
викладачем придворної співочої капели. З
великою ретельністю і поступовістю він
розвивав навички співу своїх учнів в італійській
манері, передаючи їм набуті за кордоном
знання [14, 259].
За часів директорства Д. Бортнянського
до придворної капели було зараховано Миколу
Іванова. До системи щоденної вокальної
підготовки придворних півчих входило
опанування стилю бельканто, який в усій
Європі вважався вершиною майстерності [2,
20]. Тих півчих, які добре володіли технікою bel
canto, до яких належав М. Іванов, залучали до
участі в концертах на театральних сценах
імперської столиці.
Вокально обдарований українець також
виступав сольно з піснями і романсами у
салонах знаті. Під час одного з таких виступів
його зауважив майбутній класик російської
оперної музики Михайло Глинка. Про першу
їхню зустріч композитор згадував у своїх

«Записках»: «Мені неважко було помітити його
ніжний і лункий голос. Спочатку він був такий
несміливий, що співав тільки до верхніх fа і sol;
я умовив його завітати до мене і за короткий
час, примушуючи співати п’єси поступово
вище і вище, непомітно довів його до верхніх la
і si-bemoll» [5, 348]. Так розпочалися вокальні
заняття Іванова у Глинки, які привели молодого
українського співака до виступів на «музичних
вечорах» у домі композитора, де він співав
твори самого М. Глинки, звертався до
вокальної творчості О. Варламова.
М. Глинка раніше навчався співу в
італійського співака, композитора і диригента
Дж. Беллолі, який деякий час мешкав у
Російській імперії – керував оркестрами в
міських резиденціях і маєтках знаті. Згодом,
перебуваючи у 1830-1833 рр. в Італії, Глинка
оволодів особливостями італійського оперного
стилю, вдосконалив знання італійської мови і,
повернувшись до Петербурга, почав давати
концерти й уроки співу [7, 185].
Клопотом батька М. Глинки вони з
Івановим разом виїхали до Італії «на два роки
для вдосконалення у співі» [2, 23]. В Мілані
Іванов займався в класі відомого учителя
вокалу Еліодора Б’янкі, який прагнув дати
Іванову всебічну підготовку для професійної
роботи оперним солістом – потрібні були уроки
акторської майстерності, міміки, чому його
навчала балерина Квартіні. Паралельно
М. Іванов наполегливо опановував італійську
мову.
Згодом, 1831 року, Іванов і Глинка
переїхали до Неаполя, де наставником Іванова
став Андреа Ноццарі, артист опери в минулому.
Він готував Іванова безкоштовно, визнаючи
його непересічний талант. Згодом до занять із
українським співаком долучилися Жозефіна
Фодор і Джіроламо Крешентіні.
Залишившись в Італії на більш ніж два
роки, Іванов отримав контракт у театрі Сан
Карло в Неаполі, де 1832 року вперше виступив
в опері Г. Доніцетті «Анна Болейн». «Тенор
Іванов, презентуючи в цій опері образ Персі,
настільки захоплює ніжним і зворушливим
звучанням свого голосу, що ми маємо
цілковиту рацію називати його італійським
співаком», – писав тамтешній часопис
«Giornale del Regno delle Due Sicilie» [2, 34].
Згодом він виступав на оперних підмостках
Парижа і Лондона. У 1844 році Іванов з’явився
на сцені театру Ла Скала. Він не повернувся до
Російської імперії, здобувши славу і обравши
шлях європейського оперного артиста.
Українець
виступав
з
уславленими
італійськими вокалістами «золотої доби
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бельканто», а також кращими артистами і
музикантами
Австрії,
Англії,
Ірландії,
Німеччини,
Норвегії,
Польщі,
Сербії,
Угорщини, Франції, Чехії, Швеції [2, 129].
У 1837–1839 рр. М. Глинка був
капельмейстером придворної співочої капели.
За усталеною традицією він виїхав до України
у пошуках нових голосів, де у Києві під час
літургії в Михайлівському Золотоверхому
монастирі він почув спів Семена ГулакаАртемовського.
Семен вже з дитячих років мав чудовий
дискант, знав безліч українських пісень і любив
їх співати. В одинадцять років батько віддав
юнака до Київського повітового духовного
училища, згодом його зарахували до
митрополичого хору, що співав у Софійському
соборі. Там він старанно вивчав духовні
концерти А. Веделя і Д. Бортнянського. Потім
Гулак-Артемовський співав у Київському
Михайлівському Золотоверхому монастирі, де
розвинув чудовий баритон і став солістом хору.
Саме
тоді
його
почув
М. Глинка,
запропонувавши переїхати до Петербурга з
метою підготовки до виконання оперного
репертуару. Так розпочались заняття з вокалу
С. Гулака-Артемовського
у
російського
композитора [12, 7].
У листі до свого дядька П. ГулакаАртемовського Семен пише: «Я старанно почав
вивчати предмети, необхідні для моєї мети… Я
вивчаю французьку та італійську мови, музики
вчуся у Михайла Івановича Глинки» [12, 10].
Наставник
високо
оцінював
музичні
обдарування українця. В листі до своєї матері
він зазначив: «…живе у мене бас, що я знайшов
його в Україні, в своєму роді визначніший за
Іванова голосом і здібностями…» [6, 122].
29 квітня 1839 року в Театральній залі
Юсупівського палацу відбувся перший
прилюдний концерт С. Гулака-Артемовського.
Присутній на ньому граф П. Демидов, власник
уральських заводів, почувши співака, вирішив
узяти
на
себе
фінансування
поїздки
талановитого артиста за кордон для завершення
вокальної освіти.
22 червня 1839 року Семен виїхав до
Парижа, де клопотом тенора Д. Рубіні він та
П. Михайлов-Остроумов, ще один учень
Глинки, почали заняття співу й музики у
популярного паризького педагога-композитора
Дж. Аларі. Гулак-Артемовський намагався
якнайкраще опанувати італійську техніку співу
і поєднати її з принципами створення
художнього образу в опері.
У вересні всі вони переїхали до
Флоренції, а пізніше обидва учні перейшли до

вокального
педагога
Мартоліні,
який
майстерно навчав canto di grazia – витонченій
манері співу і canto declamato – речитативному
співу. Приблизно через місяць занять ГулакАртемовський
і
Михайлов-Остроумов
продовжили займатися в іншого викладача –
капельмейстера Флорентійського оперного
театру, композитора П’єтро Романі. Він
вимагав тонкого опрацювання музичних фраз,
передачі
найменших
деталей
твору,
правдивості
й художнього
наповнення
виконання [12, 13].
1841 року Семен посередництвом
імпресаріо Ланарі отримав ангажемент у
Флорентійський оперний театр Леопольдо, де в
афішах був названий «синьйором Сімеоне
Артемовським – першим басом» (хоча в списку
виконавців був ще один бас – Доменіко
Раффаеллі). Разом з ними у трупу були
включені досвідчені італійські співаки, один з
яких – видатний тенор Джакомо Роппа.
Прийняття українського співака до складу
трупи такого рівня свідчило про високе
визнання його вокальних обдарувань і рівня
майстерності [3, 144-145]. Дебютував Семен в
одній із кращих опер популярного тогочасного
композитора В. Белліні – ліричній трагедії
«Беатріче ді Тенда» разом із Кьярою Бартоліні,
Дж. Роппою, Річчі-Пуччіні [3, 146]. Згодом
заспівав ще у двох операх: «Лючії ді
Ламмермур»
Г. Доніцетті
та
«Браво»
М. Марліані [3, 144].
Гулак-Артемовський
прослужив
на
флорентійській сцені всього один сезон.
Незабаром його і Михайлова-Остроумова
викликали
до
імператорського
двору,
зарахувавши
до
складу
петербурзької
російської оперної трупи. Там він дебютував у
«Лючії ді Ламмермур», а потім – в новій опері
М. Глинки «Руслан і Людмила» в партії
Руслана, яка принесла йому визнання публіки
[11, 16]. Згодом в репертуарі співака з’явилися
нові партії з творів О. Даргомижського,
О. Верстовського, Вольфганга А. Моцарта [3,
149].
Одночасно,
С. Гулак-Артемовський
займався популяризацією кращих здобутків
італійської музичної культури на столичній
сцені і під час гастрольних поїздок [3, 149]. Як
оперний артист він з’являвся на оперних та
концертних сценах Києва, Петербурга, Москви,
Парижа, Флоренції тощо. З успіхом артист
виступав із прославленими західними зірками
М. Альбоні,
Дж. Рубіні,
А. Тамбуріні,
П. Віардо. На противагу частині італійських
співаків, які прагнули показати насамперед
блискучу вокальну техніку, виконання Гулака-
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Артемовського
відзначалося
глибиною,
серйозністю, правдивим втіленням художнього
образу [9, 52].
За понад двадцять років служби в театрі
він виконав чимало провідних партій, серед
яких Мазетто в «Дон Жуані» В. А. Моцарта
(1843 р.), Каспар у «Вільному стрільці» К.
Вебера (1845 р.), сержант Белькоре у
«Любовному напої» (1847 р.) і Антоніо в опері
«Лінда ді Шамуні» (1850 р.) Г. Доніцетті, Луїз
де Комоенс в опері «Індра» (1857 р.) Ф. фон
Флотова, граф де Луна в «Трубадурі» Верді
(1859 р.), і, звичайно, Іван Карась у власній
опері «Запорожець за Дунаєм» (1863 р.) [12,
17].
Наукова новизна. Шляхом вивчення
творчих біографій видатних українських
музикантів
(М. Березовського,
Д. Бортнянського,
М. Іванова,
С. ГулакаАртемовського)
вперше
систематизовано
італійські сторінки їхньої творчої біографії,
введені в науковий обіг нові факти, які
дозволяють з’ясувати внесок італійської
вокальної культури у розвиток української
оперної школи на початковому етапі її
становлення.
Висновки.
Інтерес
до
західноєвропейської, передусім італійської,
опери, який, виявляючись спочатку в
гетьмансько-старшинських колах,
згодом
поширився
в
середовищі
російських
імператорів та можновладців, спричинив
бурхливий розвиток нової епохи в історії
музичного театру на східнослов’янських
теренах. Запозичення європейського досвіду
для створення професійної вітчизняної опери
вимагало швидкої і якісної інтеграції здобутків
європейської музичної культури. Запрошення
викладачів з Європи, зокрема Італії,
проходження студій і досвід виступів в
італійських театрах вітчизняних музикантів,
спільні виступи із зарубіжними артистами і
музикантами в музичних трупах і антрепризах
– усе це сприяло формуванню власних
висококваліфікованих виконавців. Важливу
роль у становленні українських співаків
відіграв їхній зв'язок із придворною капелою,
яка давала можливість артистам українського
походження розкрити талант і побудувати
успішну
вокально-виконавську
кар’єру.
Важливу роль у розвитку вокальних талантів
українських співаків відіграв М. Глинка –
палкий прихильник чудових голосів, який усіма
можливими способами сприяв їхньому
вдосконаленню за кордоном. Отже, наприкінці
ХVIII – в першій половині ХІХ століття процес
становлення
вокальної
та
артистичної

майстерності українських оперних співаків
відбувався під вагомим впливом італійської
вокальної школи.
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СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА
Мета роботи. Стаття присвячена дослідженню стильових тенденцій вокального виконавства на сучасному
етапі, визначенню сутності поняття «вокально-виконавський стиль», особливостей інтерпретації сучасними
виконавцями творів минулих епох. Методологічну основу дослідження становлять діалектична та системна
методології, що застосовуються в області культурологічних досліджень. Використано загальнонаукові та логічні
методи аналізу, синтезу, індукції і дедукції, історичного і компаративістського дослідження проблеми. Автором
застосований герменевтичний підхід до вивчення сутності вокально-виконавського стилю, виявлення
особистісного змісту об’єктів, що підлягають трактуванню. Наукова новизна роботи полягає в поглибленні
уявлень про сучасні стильові тенденції у вокальному виконавстві, уточненні сутності понять «виконавський
стиль», «вокально-виконавський стиль», обґрунтуванні тенденції до зацікавлення класичними вокальними
творами у сучасному вокальному виконавстві. Висновки. У наш час спостерігається стійка тенденція до
зацікавлення класичними вокальними творами. Чим більш значущі, багатші та глибші за своїм змістом твори
минулого, тим більше передумов до того, щоб інтерпретації виконавців однієї епохи та наступних епох були
досить різноманітними та видозмінювались і в подальшому, за рахунок привнесення виконавцями неповторних
та індивідуальних засобів виразності в трактовку класичних творів. Активне освоєння класичної традиції можемо
вважати стійкою та закономірною тенденцією в розвитку сучасного вокально-виконавського мистецтва.
Ключові слова: виконавський стиль, вокально-виконавський стиль, вокальне виконавство, сучасні
стильові тенденції, інтерпретація, вокальне мистецтво, виконавці-вокалісти.
Yang Feiyu, graduate student, Fine Arts Department, Musicology and Cultural Studies of the Sumy State
Pedagogical University named after A. S. Makarenko
Style trends of modern vocal performance
The purpose of the article is devoted to the peculiarities of creative interpretation of musical works in vocal
performance, namely the consideration of a number of professional and personal characteristics of singers, as well as
three interrelated stages of the process of creative interpretation. The methodology of the study is dialectical and systemic
methodologies used in the field of cultural studies. General scientific and logical methods of analysis, synthesis, induction,
and deduction, historical and comparative research of the problem are used. The author applies a hermeneutic approach
to the study of the essence of vocal-performing style, identifying the personal content of objects to be interpreted. The
scientific novelty of the work lies in deepening ideas about modern stylistic trends in vocal performance, clarifying the
essence of the concepts of «performing style», «vocal-performing style», substantiating the tendency to interest in
classical vocal works in modern vocal performance. Conclusions. Nowadays there is a steady tendency to interest in
classical vocal works. The more significant, richer, and deeper in content the works of the past, the greater the
preconditions for the interpretations of performers of one era and subsequent eras to be quite diverse and modified in the
future, by bringing unique and individual means of expression in the interpretation of classical works. Active development
of the classical tradition can be considered a stable and natural trend in the development of modern vocal and performing
arts.
Key words: performing style, vocal-performing style, modern stylistic tendencies, vocal performance,
interpretation, vocal art, performers-vocalists.

Актуальність
теми
дослідження.
Вокальне мистецтво, будучи одним з найбільш

популярних видів музичного виконавства є
найважливішою сферою духовного буття
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людини, значущим пластом її культури. Аж до
початку XVII століття вокальна музика
домінувала над інструментальною, а музичні
інструменти виконували скромну роль
супроводу голосу. Та й в сучасній культурі вона
перевершує за обсягом всі інші жанрові сфери
музики.
Дослідженням
музично-виконавських
проблем займалися ще за часів Античності,
змушуючи шукати відповіді на запитання про
сутність виконавства як явища. Інтерес до цієї
теми не згас і до сьогодні. Він набуває дедалі
чіткіших обрисів, у міру того як сучасна
музикознавча думка відходить від звичної
схильності до раціоналізму і звертається до
осягнення інших, нераціональних способів
буття людини в світі, серед яких вокальному
мистецтву належить одне з найголовніших
місць. В зв’язку з цим, вивчення вокальновиконавського мистецтва, зокрема його
сучасних
тенденцій,
стає
актуальною
проблемою мистецтвознавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Протягом усієї своєї історії, проблеми
вокального виконавства в тому чи іншому
аспекті досліджувались у працях видатних
діячів культури – як практиків, так і теоретиків.
Музикознавчу інтерпретацію дана проблема
отримала
в
працях
Б. Асаф’єва
[2],
Б. Яворського [15], В. Медушевського [8],
Л. Раабена [12], Л. Гінзбург [4] та ін.
Багато естетичних проблем музичновиконавського мистецтва отримали своє
висвітлення в критико-теоретичних роботах
таких музикантів, як: О. Гольденвейзер [5],
Я. Мільштейн [9], С. Раппопорт [13] та ін.
До дослідників, чиї праці присвячені
теорії вокального мистецтва ХХ століття
належать В. Конен [7], В. Антонюк [1],
Л. Бурмицька
[3],
Н. Дрожжина
[6],
М. Смородська [14] та ін.
Метою статті є дослідження стильових
тенденцій
вокального
виконавства
на
сучасному етапі.
Виклад основного матеріалу. Питання
про стильові тенденції розвитку сучасного
вокального виконавства – складне і не має на
сьогоднішній день однозначної відповіді.
В першу чергу, необхідно визначитися з
ключовим
поняттям.
Власне
поняття
«виконавський стиль» виникло лише у ХVІІ
столітті, коли поняття стилю (в широкому
сенсі) стали переносити на способи виконання.
Вперше загальне визначення стилю в музиці
або музичного стилю було застосовано
І. Вальтером в першому музичному словнику:
«Стиль в музиці визначається тим, за яким

способом створюється і виконується музика, а
також, яким способом вона викладається» [11].
З тих пір проблема виконавського стилю в
музиці існує і розвивається паралельно з
іншими питаннями музичної естетики.
На нашу думку, дане поняття важливо
розглядати у трьох основних аспектах: 1) стиль
як історична категорія, яка змінює свій зміст в
різні епохи; 2) стиль у зв’язку з певними
художніми
напрямками;
3) стиль
як
індивідуальне явище. Таким чином, вокальновиконавський стиль розглядаємо як метод або
спосіб донесення вокального мистецтва
своєрідним та неповторним чином, шляхом
використання
певних
художньо-виразних
засобів, що притаманні голосу людини.
Вокально-виконавський
стиль
творчо
відображає
стиль
виконуваного
композиторського тексту, а також виражає
сучасні панівні художні настанови
У науковій літературі це питання було
предметом широких досліджень музикознавців
Я. Мільштейна [10] та Л. Раабена [12]. При
цьому,
будучи
музикантом-виконавцем
(Я. Мільштейн) та музикантом-теоретиком
(Л. Раабен), ці дослідники дають різні оцінки
провідному напрямку в загальних тенденціях
розвитку сучасного музично-виконавського
мистецтва. Так, з погляду Л. Раабена, суттєвою
ознакою сучасного виконавства є тенденція до
використання найвищих щаблів «шкали
виразності», до напруги. Відповідно, ця
тенденція напруги призводить до внутрішньої
інтенсифікації самого процесу інтонації. У
зв’язку з цим, романтичні тенденції є
провідними
для
розвитку
сучасного
виконавського
мистецтва.
З
даними
висновками погоджується й музикант-теоретик
Д. Рабинович,
який
вбачає
витоки
романтичного мистецтва у творчості таких
видатних
вокалістів,
як
М. Каллас,
М. Касрашвілі, Л. Магомедова, З. Соткілава,
Ф. Шаляпін та ін.
Дещо протилежних поглядів щодо
панівних тенденцій сучасного виконавського
мистецтва дотримується Я. Мільштейн. На
його думку, вплив на сучасну людину науковотехнічного прогресу спричинив зміни у
виконавському
сприйнятті,
додавши
у
виконання раціональний момент: «На перший
план
висуваються
ясність,
рівновага,
архітектонічна злагодженість виконання…» [9,
с. 20]. Відповідно до цього, музикознавець
зазначає: «Беруть гору класичні тенденції. У
виконавському мистецтві думка стверджується
над почуттям, ніякого розмагнічування,
розпаду
в
часі,
ніякого
емоційного
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суб’єктивізму» [там само]. Таким чином,
музикознавці Л. Раабен та Д. Рабинович
наполягають на актуальності романтичних
тенденцій, звертаючи увагу на їх видозмінність.
Я. Мільштейн вважає провідними саме
класичні тенденції. Він наголошує, що сучасні
виконавці бачать думку в чуттєвому образі.
Відомо, що кожна епоха породжує
специфічні мистецькі течії, які знаходяться у
безпосередньому зв’язку з конкретними
історичними обставинами, що сприяють
виробленню відповідних естетичних ідеалів.
Відповідно до цього, у кожного митця
формується власний художній стиль. Цим же
принципам підпорядковується й вокальновиконавська творчість. Так, в епоху класицизму
піднесеність поєднувалась із лаконізмом
виразних
засобів,
а
чуттєве
начало
підпорядковувалось інтелекту. В епоху
романтизму
відбулась
корінна
зміна
виконавського стилю, який наповнився
екзальтацією. У другій половині ХІХ століття
поруч з розквітом реалізму невід’ємними
виконавськими засобами стали мистецтво
художнього
перевтілення,
психологізм,
об’єктивність. Сучасна вокально-виконавська
естетика
також
відрізняється
певними
характерними рисами, деякі з яких входять до
числа загальних закономірних тенденцій
розвитку сучасного виконавства.
Так, насамперед можна відзначити
прагнення виконавців до простоти, строгості,
деякого аскетизму у вираженні почуттів. Саме
цей тип виконавства складає один зі стилів
сучасного вокально-виконавського мистецтва.
Зароджуючись у 20-30-х роках минулого
століття, він найбільш чітко визначився після
другої світової війни. Проте, поруч із
лаконічним стилем вокального виконавства,
для середини ХХ – початку ХІХ століття є
характерним
розвиток
і
драматичного,
напруженого стилю, з притаманними йому
філософічністю та інтелектуалізмом.
Як зазначалось, у розвитку певних
стильових тенденцій ключову роль відіграють
історично-суспільні та естетичні передумови.
Однією з передумов для розвитку домінуючих
у сучасній виконавській практиці тенденцій
інтелектуалізму є розвиток технічних засобів.
Так, перетворення цих тенденцій у провідні в
сучасному вокально-виконавському мистецтві
відбувається паралельно з удосконаленням
технічних засобів масової комунікації. Ще
однією особливістю є виділення з класичних
музикантів-виконавців тих, які прагнуть
поєднати класичний вокал з шоу-бізнесом. При
цьому, у даному процесі беруть участь як

виконавці, що володіють необхідними для
естрадного співу вокальними можливостями,
так і відомі оперні співки. Серед професійних
всесвітньовідомих дуетів можна виокремити
М. Кабальє – Ф. Меркьюрі; Л. Паваротті –
Е. Джон; А. Бочеллі – К. Агілера та ін.
Явище
музичної
культури,
яке
передбачає поєднання естради з класичним
виконавством, механічне злиття відомих
класичних співаків та музикантів із шоубізнесу пояснюється пошуком першими нових
способів зацікавлення широких мас слухачів,
далеких від класичного мистецтва, тоді як другі
чекають від подібних акцій реклами власної
творчості у різних вікових та соціальних
прошарках.
Романтична традиція призвела до
умовного поділу співацьких голосів на крупні,
тобто такі, що володіють великою гучністю та
широким діапазоном, та придатні до співу в
опері, та на камерні голоси, які не пристосовані
до співу у великих приміщеннях та в супроводі
оркестру. В умовах сьогодення, де з’явились
можливості мікрофонного співу, поділ на
оперний та камерний голос певною мірою
втратив свій сенс. Як зазначає М. Смородська,
специфіка виконання музики в сучасних
жанрах має інші правила й особливості. Так,
одна з них полягає в тісній взаємодії виконавцявокаліста з електро-музичною технікою. При
цьому, така залежність настільки очевидна, що
сучасний співак вимушений розраховувати
власні вокальні дані відносно до так званого
«допоміжного» інструмента – мікрофона. При
цьому, дослідниця звертає увагу, що цей
допоміжний засіб, поруч із очевидними
перевагами має й певні недоліки. До переваг
М. Смородська
відносить
можливість
вирішення за допомогою мікрофона акустичної
проблеми сили звучання голосу виконавця. До
недоліків – певне ускладнення виконавського
процесу, що пов’язане з посиленням всіх
голосових дефектів та недоліків співацького
голосу [14, с. 154].
Використання звукопідсилювальної та
звукообробної
апаратури
зумовлюється
значенням фізіології у класичному співі. Адже,
основним завданням артистів-співаків є
оптимальне звучання їхнього голосу та
оркестрового супроводу, що зробить виконання
естетично переконливим та сприятиме
задоволенню естетичних потреб слухачів.
Серед позитивних сторін можна відмітити й
відсутність
необхідності
«покриття»
співацьким голосом оркестрової партії, що
подекуди шкодить виконанню мелодії, тембру
та дикції, а інколи й здоров’ю вокаліста. Це
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пояснюється тим, що вокальна школа, яка
створювалась для виконання класичної музики,
побудована на приматі сильного імпедансу,
який забезпечував голосу можливість бути
«почутим» в умовах оперної вистави.
Як бачимо, у наш час спостерігається
тенденція до зацікавлення класичними
вокальними творами. При цьому, під час
інтерпретації класичних вокальних творів
збереження досягнень є лише умовою та
підґрунтям для власної творчості: традиції
класичних вокальних творів використовуються
у сучасному вокальному мистецтві не заради
історичної достовірності, а з метою збагачення
власного виконання якостями, які були
частково забуті під впливом історичних та
культурних змін.
Періодичний
процес
включення
музичного твору в нові контексти створює
умови для нових інтерпретацій його змісту та
висування на перший план того, що може бути
сприйнято в даних умовах та є найбільш
актуальним. При цьому, виконавець має
можливість розширити та доповнити задум, а в
деяких випадках й представити твір з нового
ракурсу. Це пов’язано з тим, що кожна епоха
створює умови для нового прочитання та
трактування
змісту
класичних
творів,
відповідно до чого, інтерпретатор знаходить
своє творче рішення з нових естетичних
позицій. Проте слід зазначити, що оскільки
кожен твір написаний в певному стилі, який
характеризує окрему епоху та композитора,
виконавець, при інтерпретації даної вокальної
композиції, повинен звертати особливу увагу
на стилістичні особливості, характерні ознаки
та властивості, притаманні саме цій епосі та
цьому автору.
Висновки. Як бачимо, чим більш
значущі, багатші та глибші за своїм змістом
твори минулого, тим більше передумов до того,
щоб інтерпретації виконавців однієї епохи та
наступних епох були досить різноманітними та
видозмінювались і в подальшому, за рахунок
привнесення виконавцями неповторних та
індивідуальних засобів виразності в трактовку
класичних творів. Отже, активне освоєння
класичної традиції можемо вважати стійкою
та закономірною тенденцією в розвитку
сучасного вокально-виконавського мистецтва.
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МИСТЕЦЬКІ ВИМІРИ ВИДОВИЩНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СЕМЮЕЛА ФРАНКЛІНА КОДІ
Мета статті – проаналізувати основні віхи життя, етапи культурно-мистецької діяльності та розкрити
особливості особистості Семюела Франкліна Коді - представника шоу-бізнесу та професійного мистецтва,
шоумена кінця ХІХ – початку ХХ століття. Методологія дослідження. Використано низку методів науково
пошуку. Оптимальним для розкриття основних етапів життя шоумена став біографічний метод. Також
дослідження ґрунтується на методологічному інструментарії, інтегрованому з культурології, історії,
мистецтвознавства. Використовуються загальнонаукові методи - аналізу, синтезу, та принципи наукового аналізу
– достовірності, неупередженості та под. Наукова новизна. Вперше в українській науці, зокрема
мистецтвознавстві, здійснено спробу аналізу життя, мистецької діяльності і значення шоумена Семюела
Франкліна Коді. Висновки. Семюел Френсіс Коді - найвідоміший шоумен, творець шоу «Дикий захід» і автор
великих повітряних зміїв Cody War-Kites, які могли піднімати людей. У С.-Ф. Коді, без сумніву, був вроджений
талант шоумена, який підкріплювався і певними рисами характеру – сміливістю, відкритістю новому,
неупередженістю, активністю, великодушністю, авантюризмом і под. Найпершу роль відіграє, яскравість іміджу,
різнобічність талантів, бажання творити, розважати публіку і перебувати в центрі її уваги. Без перебільшення, як
першопрохідця у популярному на сьогодні шоу-бізнесі С.-Ф. Коді можна вважати найталановитішою людиною
свого часу, яка бачила далеко вперед та відіграла знакову роль у становленні світового шоу-бізнесу, професії
шоумена та всієї соціокультурної реальності.
Ключові слова: шоу-бізнес, шоу «Дикий захід», шоумен, Семюел Франклін Коді, мистецтво.
Khlystun Olena, Doctor of Culturology, Associate Professor, Head of Fashion and Show Business Department,
Kyiv National University of Culture and Arts
The artistic dimensions of Semuel Franklin Cody’s show activity
The purpose of the article is to analyze the main milestones of life, stages of cultural and artistic activities and
reveal the personality of Samuel Franklin Cody - a representative of show business and professional art showman of the
late nineteenth - early twentieth century. Methodology. A number of scientific search methods have been used. The
biographical method became optimal for revealing the main stages of the showman's life. The study is also based on
methodological tools integrated with culturology, history, art history. General scientific methods are used - analysis,
synthesis, and principles of scientific analysis - reliability, impartiality, etc. Scientific novelty. For the first time in
Ukrainian science, in particular art history, an attempt was made to analyze the life, artistic activity, and significance of
showman Samuel Franklin Cody. Conclusions. Samuel Francis Cody is the most famous showman, creator of the show
"Wild West" and author of large kites Cody War-Kites, which could lift people. In S.-F. Cody, no doubt, was an innate
talent of the showman, which was supported by certain traits - courage, openness to the new, impartiality, activity,
generosity, adventurism, etc. The first role is played by the brightness of the image, the diversity of talents, the desire to
create, entertain the audience, and be in the center of its attention. Without exaggeration, as a pioneer in today's popular
show business S.-F. Cody can be considered the most talented person of his time, who saw far ahead and played a
significant role in the formation of world show business, the profession of the showman, and the whole socio-cultural
reality.
Key words: show business, show "Wild West", showman, Samuel Franklin Cody, art.
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Актуальність
теми
дослідження.
Професія шоумена виникла не так давно, але
особистості, які відповідають сучасним
уявленням про набір професійних навичок,
умінь та рис характеру шоумена, з’являлися в
історії ще задовго до появи класичної естради,
цирку, режисерства та продюсерства. Перші
шоумени втілювали в собі найкращі риси тих
представників сучасного шоу-бізнесу, які
відповідають за весь спектр діяльності
учасників і організаторів сьогоднішніх
видовищ. Тому творчий спадок відомих
шоуменів дає можливість розуміння основних
етапів у становленні сучасного шоу-бізнесу, а
також для розуміння основних людських
якостей та професійних умінь, які висуваються
до шоумена.
Аналіз досліджень і публікацій. Віхи
життя та основні творчі здобутки С.-Ф. Коді
досліджуються в західній літературі, зокрема у
публікаціях: Ф. Джарретт («Коді і його літаки:
Семюел Франклін Коді: його життя і часи») [3],
П. Грин ("Техасець у Девоні: Ілюстроване
святкування піонера С-.Ф. Коді") [2], Дж.
Брумфілд («Піонер повітря: життя і час
полковника С.-Ф. Коді») [1], Н. МакКлюр
(«Семюел Франклін Коді и Уильям Ф. Коді»)
[7].
Крім того, життю і діяльності С.-Ф. Коді
присвячено окремі книги: Д. Кунц («Пара
стрелків: Історія Дикого Заходу» С.-Ф. Коді та
Мод Лі) [5], Г. Дженкінс («Полковник Коді та
літаючий собор») [4], С. Г. А. Лі («Літаючий
собор») [6].
Найбільш повну біографію та історію
шоу-талантів С.-Ф.Коді можна відшукати на
сайті Д. Робертса («Семюел Франклін Коді»)
[8], на біографічні висновки якого ми
спиратимемося і в нашому дослідженні.
Українських публікацій, присвячених
життю та творчості Семюела Франкліна Коді,
зокрема мистецтвознавчих, не існує, що
спонукає нас до необхідності дослідження його
мистецького доробку та дільності як шоумена
кінця ХІХ – початку ХХІ століття.
Мета статті – проаналізувати основні віхи
життя, етапи культурно-мистецької діяльності
та розкрити особливості особистості Семюела
Франкліна Коді - представника шоу-бізнесу та
професійного мистецтва шоумена кінця ХІХ –
початку ХХ століття.
Виклад матеріалу. Сьогодні шоу-бізнес
суттєво впливає майже на всі аспекти життя
сучасної людини, насамперед визначаючи її
смаки, естетичні орієнтири та устремління.
Тому ігнорувати його вплив на публіку, її
критерії і запити практично неможливо. У

такому разі постать шоумена як найбільш
публічного представника сучасного шоубізнесу, заслуговує на особливу увагу. Часто
можна почути закиди, що серед сучасних
шоуменів багато самоучок, дилетантів та й
просто вискочок, які випадково потрапили на
сучасну сцену чи екрани кіно та телебачення.
Проте не варто забувати, що найбільшу роль у
становленні професійних якостей шоумена
відіграють його особисті людські якості –
яскравість іміджу, різнобічність талантів,
відкритість, неупередженість, активність і под.
На користь останніх тверджень спрацьовує
історія життя відомих шоуменів, які не лише не
здобували спеціальної освіти, а й творили в
умовах надшвидких соціокультурних і
мистецьких
трансформацій,
становлення
нового комунікативного середовища, вправно
віддзеркалюючи
потреби
і
запити
громадськості.
Семюел Франклін Коді народився в 1867
р. в американському місті Девенпорт у штаті
Айова. Справжнє прізвище Коді - Каудері,
Лише згодом він взяв своєрідний театральний
псевдонім, завдяки якому його часто плутали з
Буффало Біллом, який також мав справжнє ім’я
У. Ф. Коді.
Можливо, це було зроблено свідомо,
адже чоловіки були дещо схожі між собою, а,
зважаючи на популярність Білла, можна
припустити, що таким чином Коді намагався
швидше знайти роботу та здобути прихильність
публіки.
З
дитинства
юнак
захоплювався
романтичним життям ковбоїв, вчився їздити
верхи на конях, дресирувати коней, полювати
на буйволів, стріляти і вправлятися з ласо. Ці
навички стали основою його майбутніх шоу і
закріпили за ним імідж «капітана Коді - короля
ковбоїв» [9].
Навесні 1888 р. Коди приєднався до
«Нового, великого повнометражного шоу»
Адама Форпо «Дикий захід» в якості снайпера.
Згодом він одружується з Мод Марією Лі,
яка стала його партнером у виступах. Разом
вони подорожували Америкою. Особливе
захоплення у глядачів викликав їх номер зі
стрільбою револьвера по кулькам, які
подружжя по черзі затискали у роті. Також
виконували і низку інших трюків з
револьверами. В рекламі їхніх виступів навіть
значилося – «Чемпіони світу зі стрільби з
пістолета». Подружжя стає популярним,
з’являються хвалебні публікації в пресі, але
захоплення такими ризиковими трюками
закріплює за коді імідж дивака.
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Також
подружжя
виступало
на
роликових ковзанах. Особливо популярним
було шоу «Бурлеск Дикого Заходу» на ковзанці
«Олімпія».
Через смерть А. Форпо в 1890 р. і
розпуску його шоу С.-Ф. Коді вирішив поїхати
в Англію, щоб подивитися, чи отримають вони
з Мод більше визнання у британської публіки
як західні артисти, ніж в Америці.
Популярність Буффало Білла і його вистави
«Дикий Захід» виразно вказувала на те, що
Англія була зачарована американським
Заходом [7].
Подружжя виїхало до Європи і почало
виступати в мюзик-холах, вперше в театрі на
Сент-Хеленсі, далі в Глазго. Протягом
наступних кількох років Коді та його дружина
знайшли роботу в мюзик-холах. Особливо
публіка полубляла трюки зі стріляниною з
револьверу та мотузкою (ласо) на кшталт
поведінки ковбоїв з Дикого Заходу. В свідоцтві
про одруження Коді навіть була зазначена
професія - «влучний стрілець, ковбой» [8]. Саме
в свідоцтві у квітні 1889 р. вперше з’явилося і
ім’я Семюел Франклін Коді.
Така
тематика
дикого
заходу
користувалася на той час найбільшим попитом
у англійської публіки, тому з нею Коді вирішив
підкорити і театральну сцену.
У 1892 р. виступи пари перетворилися
вже в справжні шоу компанії «S.F. Cody and
Company», а потім в «S.F. Cody and Infant son
and Company». Подружжя також змагалося
верхи на конях з велосипедистами-чемпіонами
того часу, зокрема у Парижі у 1893 р. з
чемпіоном Франції з велоспорту Мейером з
Дьеппа [7].
У 1896 р., виступаючи на Мальті, Коді
стояв на спині двох коней, одночасно змагаючи
на швидкість з велосипедистами та борючись з
двома чоловіками.
У 1897 р. сім'я повернулася до Англії, все
ще беручи участь в гонках з велосипедистами,
в гонках на колісницях і розігруючи сцени з
життя Дикого Заходу.
У 1898 С.Ф. зацікавився мелодрамами та
написав і поставив шоу з п'ятьма актами
«Самородок Клондайка», в якій розповідав про
період золотої лихоманки на території Юкону
та наче б то власну участь у ній. У спектаклі
були задіяні екстравагантні декорації. Глядачі
були в захваті від них, мало уваги звертаючи на
сам сюжет. Для реклами п'єси Коді пішов на
справжнж шахрайство - створив плакат за
зразком одного з плакатів Вільяма Ф. Коді для
шоу «Дикий Захід», замінивши фото Буффало
Білла своїм. Він навіть мав сміливість

гастролювати у тих містах, у яких в цей час
з’являвся сам Буффало Білл [7].
5
грудня
вистава
«Самородок
Клондайка» стала справжньою сенсацією на
території всієї країни. Коді грав лиходія. Далі
послідували шоу «Невада», «Хай живе жінка на
війні», «Лихо Джейн», але жодна з них не
досягла такого успіху, як перша [8].
Утім, весь цей час Коді мав підвищений
інтерес до запуску повітряних зміїв. Тому після
успіху своїх шоу він вирішив витрачати кошти
і на своє повітряне хобі, фактично сумістивши
фінансово корисне з приємним.
Тепер у Коді була фінансова безпека,
необхідна для фінансування його постійно
зростаючого інтересу до повітряних зміїв, і він
поступово почав втілювати свою ідею на
практиці. Раніше шоумен вже використовував
змії і повітряні кулі для підняття предметів у
якості мішеней у стрільбі.
Газети представляли таку історію про
початок захоплення Коді повітряними зміями:
"Одного разу, коли Коді був в місті Ланкашир
зі своїм шоу «Дикий Захід», його син Леон
вийшов на вулицю з повітряним змієм у формі
папуги. Леон був одягнений в червону сорочку,
ковбойські штани і сомбреро, і незабаром
зібрався натовп, за ним гриміла молодь в сабо.
«Якщо хлопчик може зацікавити натовп
маленьким повітряним змієм, чому чоловік не
може зацікавити цілу націю?» - подумав Коді так з'явилася ідея повітряних зміїв для підйому
людей» [9].
Тепер Коді дедалі менше уваги почав
приділяти виступам, залишаючи їх тільки на
вечірній час. Удень він влаштовувалися
виставки повітряних зміїв. Фактично два
напрями його проектів вимагали дедалі більше
менеджерської
вправності
та
висували
підвищені вимоги до учасників його
пересувного шоу. Вони повинні були бути
різнобічними, оскільки повинні були не тільки
грати, малювати і змінювати декорації, а й
вирізати і шити матеріали для повітряних зміїв,
а потім допомагати ними управляти.
Виступаючи в Глазго, Коді сідав на даху театру
і віддавав команди своїм помічникам на землі,
які запускали повітряних зміїв.
Незвичний дизайн повітряних зміїв для
підйому людей зробив його ще більш
популярним.
Свого першого повітряного змія Коди
запатентував в 1901 р. А у 1902-1909 рр. був
головним інструктором повітряних зміїв на
заводі з виробництва повітряних куль
британської армії в Фарнборо. 16 жовтня 1908
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р. він здійснює перший політ на своєму
першому літаку британської армії [9].
Семюел Френсіс Коді загинув в
авіакатастрофі у 1913 р.
Висновки. Семюел Френсіс Коді найвідоміший шоумен, творець шоу «Дикий
захід» і автор великих повітряних зміїв Cody
War-Kites, які могли піднімати людей. У С.-Ф.
Коді, без сумніву, був вроджений талант
шоумена, який підкріплювався і певними
рисами характеру – сміливістю, відкритістю
новому,
неупередженістю,
активністю,
великодушністю,
авантюризмом
і
под.
Найпершу роль відіграє, яскравість іміджу,
різнобічність талантів, бажання творити,
розважати публіку і перебувати в центрі її
уваги. Без перебільшення, як першопрохідця у
популярному на сьогодні шоу-бізнесі С.-Ф.
Коді можна вважати найталановитішою
людиною свого часу, яка бачила далеко вперед
та відіграла знакову роль у становленні
світового шоу-бізнесу, професії шоумена та
всієї соціокультурної реальності.
Творчий шлях, а також різнобічні таланти
Семюела Френсіса Коді потребують більш
ґрунтовного дослідження для більш ясної
концептуалізації історії становлення світового
шоу-бізнесу, а також професії шоумена.
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ТЕОРІЯ «НАДМАРІОНЕТКИ» ГОРДОНА КРЕГА
ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК
Мета роботи. Дослідити процес виникнення сценічної правди у мистецтві ігрової ляльки. Визначити
специфіку створення сценічної правди виражальними засобами театру ляльок. Проаналізувати теоретичні
розробки Гордона Крега щодо естетичної концепції про «надмаріонетку». Окреслити шляхи реалізації сценічної
правди у театрі ляльок за допомогою концепції «надмаріонетки» Гордона Крега. Методологія дослідження
полягає у застосуванні методів системного аналізу, аналогії, зіставлення й протиставлення задля аналізу
концепції «надмаріонетки» у порівняльній характеристиці із виражальними засобами та естетичними засадами
мистецтва ігрової ляльки. Наукова новизна статті полягає у погляді на природу сценічної правди, у розгляді
концепції Гордона Крега про «надмаріонетку» в контексті психофізичного створення образу у театрі ляльок та
пошуку шляхів реалізації сценічної правди театру ляльок у контексті нових акторських технологій. Висновки.
Ігрова лялька, незалежно від її системи, жанрових обмежень та особливостей руху, підкорюється своїй власній,
умовній правді. Лялькареві притаманна сценічна правда Гордона Крега. Гордон Крег у своїй теорії про
«надмаріонетку» обґрунтував новий вид сценічної правди, яка необхідна для лялькаря. Завдячуючи їй, лялькар
може своєрідно перевтілитися та навіть ототожнитися з лялькою-образом. Проте Крег не надав роз’яснень щодо
практики досягнення актором такої сценічної правди. Керуючись його теоретичним спадком, можна зробити
припущення щодо практичного втілення теорії «надмаріонетки» у сценічній практиці мистецтва ігрової ляльки.
Ключові слова: мистецтво ігрової ляльки, Гордон Крег, «надмаріонетка», сценічна правда, лялька, система
ігрової ляльки, вистава, «система» Станіславського.
Buchma Olga, candidate of art criticism, head of the variety and stage genres department of Kyiv Municipal
Academy of Variety and Circus Arts
Gordon Craig`s "über-marionette" concept as an expressive means of a puppet theatre
Purpose of the article. To study the process of the emergence of stage truth in the live-action puppet art. To define
the peculiarity of creating stage truth by the expressive means of the puppet theatre. To analyze the theoretical works by
Gordon Craig concerning the aesthetic concept of "über-marionette". To designate the ways of realization of stage truth
in puppet theatre with the help of Gordon Craig`s "über-marionette" concept. Methodology of the research consists in
the application of methods of system analysis, analogy, comparison, and opposition to analyze the "über-marionette"
concept in comparative description with the expressive means and aesthetic principles of the live-action puppet art. The
scientific novelty of the article is in the view on the nature of stage truth, in considering Gordon Craig`s "über-marionette"
concept in the context of psychophysical image creation in puppet theatre and in searching for the ways to realize stage
truth of puppet theatre in the context of new puppeteer`s artistic techniques. Conclusions. A live-action puppet, regardless
of its system, genre restrictions, and movement characteristics, obeys its own conventional truth. The Puppeteer has
Gordon Craig's stage truth. Gordon Craig in his theory of the "über-marionette" substantiated a new kind of stage truth
needed by the puppeteer. Thanks to it the puppeteer can transform in his own way and even identify himself with the doll
image. However, Craig did not elaborate on the actor's practice of achieving such stage truth. Guided by his theoretical
works, one can only make an assumption about the practical implementation of the "über-marionette" theory in the stage
practice of the live-action puppet art.
Key words: live-action puppet art, Gordon Craig, "über-marionette", stage truth, a puppet, the system of a liveaction puppet, performance, Stanislavski`s system.

Актуальність
Відчуття актором

теми
сценічної

дослідження.
«правди» у

контексті виражальних засобів театру ляльок є
специфічним, оскільки складним являється як
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сам процес перевтілення в цьому виді
мистецтва, так і визначення стадії цього
опосередкованого процесу в якому «[…] актор
делегує психофізику свого героя в руку, в
ляльку» [3, 126].
Пошук нових принципів створення
сценічної правди в сучасному театрі ляльок
наштовхує на спільність поглядів щодо цієї
стадії процесу перевтілення, сучасних течій
мистецтва ляльки та теоретичних розробок
Гордона Крега, щодо концептуального
визначення поняття «надмаріонетка». Цінність
теоретичних розробок Г. Крега для сучасного
театру ляльок незаперечна і полягає в тому, що
цей театральний діяч увів поняття сценічної
правди, необхідне для «надмаріонетки», а
значить і для театральної ляльки. Почуття
правди в момент створення персонажу-ляльки є
досить складним елементом техніки актора
театру ляльок. Адже головна проблема, з якою
стикається лялькар, полягає у відчутті
правдивості ситуації при «пристосовуванні»
власного голосу та почуттів до стороннього
об’єкта з порушеними тілесними пропорціями,
або взагалі відсутністю схожості з будь-якою
істотою, яка могла б колись існувати.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання
щодо акторських технологій піднімали
системні теоретичні праці Б. Брехта, Ф.
Дельсартра,
Е.
Жака-Далькроза,
К.
Станіславського, М. Чехова та ін., розробки у
сфері театральної антропології зробили Є.
Гротовський та Е. Барба. В різні роки ці праці
пробували адаптувати для лялькарів теоретики
і практики театру ляльок. Теоретичний аналіз
акторських
технологій
лялькарів,
з
поглибленою увагою до аспектів їхньої
професійної підготовки, був здійснений
науковцями та практиками театру ляльок
С. Буровою, Ю. Васільєвим, Є. Кирилловою,
І. Ласкарі, В. Михайловою, Н. Наумовим,
А. Стависським,
Т. Стависською,
Т. Мироновою, Л. Тунєвою, Е. Одинцем, С.
Озерською, Л. Савчук, К. Черноземовим, М.
Вашкелем, С. Тіллісом, А. Скоттом та ін..
Дослідження,
у
яких
обґрунтовуються
загальнотеоретичні положення щодо специфіки
підготовки та існування актора-лялькаря на
сучасному етапі та розглядаються питання
роботи з ляльками певної системи або
підготовки рук та голосового апарату, зробили
С. Фесенко та ін.. Проте окреме місце у
дослідженні специфіки створення образу у
мистецтві ігрової ляльки займають теоретичні
розробки Гордона Крега, які по сьогоднішній
момент
є
недостатньо
опрацьованими
науковцями-лялькарями.

Мета дослідження. Дослідити процес
виникнення сценічної правди у мистецтві
ігрової ляльки та знайти шляхи її практичного
осмислення
за
допомогою
концепції
«надмаріонетки» Гордона Крега.
Виклад основного матеріалу. Гордон
Крег прагнув до створення синтетичного
театру, в якому б поєднувалася музика, ритм,
скульптури, символи і пластична дія. Перелік
цих якостей увібрав у себе театр ляльок, проте
омріяний театр Крега нагадував би його не
тільки
синтезом
виражальних
засобів.
Головною дійовою особою його театру мала
стати не людина. Чому ж саме лялька
зацікавила видатного театрального митця? Що
спільного між теоретичними розробками
Гордона Крега та театром ляльок?
До висновку про створення театру
«надмаріонетки» Гордона Крега спочатку
підштовхнуло
загальне
незадоволення
акторською манерою гри в тогочасних театрах.
Подібно до французького просвітника Дені
Дідро, що стверджував: «[…] середніми робить
акторів крайня чутливість, помірна чутливість
створює юрбу поганих акторів, а передумовою
для виховання прекрасного актора є цілковита
відсутність чутливості» [1, 24]. Крег вважав
емоційність шкідливою звичкою, але не
знаходив порятунку в імітуванні « […] емоція
цілковито володіє ним [актором]. Вона керує
всім його тілом і направляє його куди хоче.
Емоція в’яже його по руках і ногах, і він
рухається, немов у фантастичному сні або
немов обплутаний кайданами, кидаючись то в
один бік, то в другий» [2, 90-91]. Крег відкидає
головні правила, які ґрунтують теорію Дідро, і
засуджує акторів, які її наслідують. «Актор же
сприймає життя як фотоапарат і намагається
створити образ, що змагався б з фотокарткою.
Він ніколи не мислить про своє мистецтво, як
про дещо схоже, наприклад, на музику. Він
прагне імітувати натуру. Лише зрідка він за
допомогою свого єства намагається щось
винайти і ніколи не мріє про творчість» [2, 95].
Визнаючи в театральному мистецтві домінант
руху над словом, Крег намагався вдосконалити
гру акторів образністю пластичного вирішення:
« […] найбільше враження на сцені справляє
рух постатей; це найцінніше з усього, що є у
вашому розпорядженні» [2, 62], «[...] в основі
своїй наше мистецтво має ідею найповнішої
рівноваги, що є наслідок руху» [2, 81],
«Уникайте так званої «натуральності» рухів
[…] » [2, 72]. Він намагався «заспокоїти»
викривлені
емоцією
обличчя
лицедіїв:
«Пам’ятайте таку істину: крім вашого обличчя
і фактури існує і дещо інше, що ви можете
використовувати й легше за все контролювати

236

Мистецтвознавчі записки

Випуск 39

[… ]. Іншими словами, тільки маска – єдино
вірний засіб передати експресію духу через
експресію обличчя» [2, 56]. Але його спроби
виявлялись марними і Крег прийшов до
відчайдушного висновку – «Акторська гра – не
мистецтво. Отже не слід говорити про актора,
як про митця […] щоб виплекати якийсь
мистецький твір, мусимо мати справу тільки з
тим матеріалом, що піддається розрахункові. А
людина – непридатний матеріал» [2, 90]. Актор,
як матеріал, не підходить Крегу для створення
образів, тому він закликає: « […] геть
реальність передачі, геть реальність дії; і ви вже
схиляєтесь до вимоги: тоді геть і актора […]
знищать і ті приклади, за допомогою яких
відтворюється й процвітає на сцені безглуздий
театральний реалізм» [2, 111]. Але чи дійсно
хотів Крег позбавити театр актора? Невже він
настільки переконався в фальшивості його гри,
що
прагнув
замінити
«недосконалий
матеріал»? Хоча важко припустити, що йому
просто не пощастило бачити гарних акторів.
Станіславський писав з цього приводу: «
[…] як виявилося згодом, заперечення актрис і
акторів не заважало Крегу приходити у захват
від найменшого натяку на справжній
артистичний талант, як у чоловіків, так і у
жінок. Відчувши його, Гордон Крег
перетворювався на дитину, зіскакував з
радощів і експансивності зі свого крісла,
кидався до рампи […]. Але убачивши нездару
на сцені, він лютував і знову мріяв про
маріонеток. Якби можливо було надати йому
Сальвіні, Дузе, Єрмолову, Шаляпіна, Москвіна,
Качалова, а замість бездар включити в
ансамбль зроблених ним самим маріонеток, я
думаю, що Крег вважав би себе щасливим, а
свою мрію здійсненою» [4, 416-417].
Але Крег пробував ставити у МХТі,
найкращому за його словами театрі у Європі,
«Гамлета» з Качаловим у головній ролі. Після
перегляду вистави Крег сказав, що гра
Качалова була божественною, але не такою,
якою він собі уявляв. Що ж стало причиною
такого розчарування?
Станіславський помилявся, іронізуючи
над метою Гордона Крега. Той дійсно приходив
у захват від справжнього акторського
мистецтва, він вклонявся перед талантом
Станіславського, про що із захватом писав в
своїй книзі. Проте актори не могли втілити його
задуми. Він мріяв про театр ляльок!!! Він писав
п’єси для театру ляльок, друкуючи їх у
флорентійських мистецтвознавчих журналах,
виготовляв та колекціонував театральних
ляльок, зокрема сицилійських маріонеток, мав
творчі зустрічі з Сергієм Образцовим, був
почесним членом УНІМА та кілька років

очолював Британську гільдію театру ляльок.
Він бачив свої вистави тією образною мовою,
яка притаманна лише ляльці. Хіба міг він,
інакше, написати про справжні почуття? «На
мою гадку, це [істина акторських чуттів] трохи
помітніше на людині, котра застосовує
інструмент, що знаходиться поза межами її
особи, і котра реалізує свою місію за
допомогою цього інструменту» [2, 84]. Адже
тут
уже
йдеться
не
про
міфічну
«надмаріонетку», це натяк на актора-лялькаря,
що
«оживлює
інструмент»
власними
здібностями. «Я вже придумав і почав робити
свій інструмент; я маю намір вирушити з ним у
мандри й шукати краси» [2, 85].
Але Гордон Крег так і не зробив «свій
інструмент». Всі його експерименти з
ляльками,
численні
креслення
та
мізансценування не знайшли повноцінного
втілення у постановках. Не усвідомивши до
кінця, чого саме потребує, йому не вдалося
здійснити власної мрії, і більшістю своїх вистав
він був вкрай невдоволений.
Проте Гордон Крег описав, яка саме
необхідна «правда» для «надмаріонетки», та
образна, умовна правда, яку відтворює
театральна лялька. Основний прийом театру
ляльок полягає у незвичній формі проживання
актором
сценічної
правди
в
момент
«пристосовування» власного голосу та почуттів
до стороннього об’єкта з порушеними
життєвими пропорціями, або взагалі у
відсутності схожості з будь-якою істотою, яка
могла б колись існувати на земній кулі.
Гордон Крег описував існування образної
сценічної «правди», «очищеної» від зайвих
емоцій та мімічних прикидань «удавання». Так
би мовити «відстороненої правди», яка
відкриває свою філософію в містичному колі
символів поза матеріальним тілом. Таке
почуття досягається шляхом перевтілення в
холодну піддатливу матерію, яку описував Дені
Дідро у трактаті «Парадокс про актора». «Душа
великого актора створена з тієї тонкої
субстанції, якою наш філософ [Епікур]
сповнював простір; ця субстанція ні холодна, ні
гаряча, ні легка, ні важка, вона не віддає
переваги жодній конкретній формі, але
однаково здатна прибирати їх усі, не
зберігаючи ніякої» [1, 56]. Але Крег обожнював
Станіславського, реаліста за своїми поглядами
на акторське мистецтво, та інших акторів його
театру. Він захоплювався глибиною їх емоції, і
водночас
тонким
та
природним
її
випромінюванням.
Крег
ніби
поєднав
початковий матеріал актора від Дідро, та
фінальне накопичення внутрішнього матеріалу
і створив «надмаріонетку». Холодну та чуттєву,
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відсторонену та проникливу, та , нарешті, живу
і неживу. Він створив новий вид сценічної
«правди», правди у театрі ляльок. Але до кінця
це не усвідомив. Крег, певно, забув, що за будьякою маріонеткою стоїть жива людина.
Вимагаючи від актора відчуття, поведінки та
навіть зовнішньої схожості з лялькою, він не
усвідомив, що для його образної концепції
людина занадто реальна. Її пластичні
можливості не відповідають тій умовності, до
якої він прагнув.
Але аналізуючи думки Крега стосовно
акторської гри, можна знайти підказку для
актора-лялькаря, як саме відчувати «правду» в
момент творчості. Досягти цього можна
наступним чином: «Він [актор] примусить свій
мозок зануритись у глиб пристрасті, вивчити,
що там є, й потому перенести все в царину уяви;
таким чином він створить певні образи, котрі,
не показуючи оголених пристрастей, явно
свідчитимуть про них» [2, 54]. Отже, актор не
відчуває
правду,
завдяки
«якби»
за
Станіславським (це стимулює відчуття образу
власним тілом), а віддається уявним образам,
які діють не в ньому. «Роблячи саме так, добрий
актор згодом побачить, що ці образи
утворюються головним чином з матеріалу, який
знаходиться поза його особою» [2, 54-55]. А
якщо власні образи можуть бути поза власним
тілом, то так само слід поступити і з голосом,
подихом, почуттями. Саме відчуття власного
подиху поза собою і надасть актору відчуття
«правди», але відстороненої. Залишилось
тільки зорієнтувати образи та інші чуття на
власній ляльці.
Наукова новизна. Теоретичні розробки
Гордона Крега неодноразово розглядалися
лялькарями у контексті пошуку практичних
вказівок щодо реалізації його ідей про
«надмаріонетку». Проте розгляд теорії
«надмаріонетки»
з
позиції
специфіки
психофізичного процесу досягнення сценічної
правди у театрі ляльок розглядається уперше.
Саме погляд на природу сценічної правди у
театрі ляльок та пошук шляхів її реалізації у
контексті нових акторських технологій може
стати базою для подальших досліджень.
Висновки. Незалежно від системи
ляльки, її жанрових обмежень та особливостей
руху, вона, в більшій або меншій мірі, має
підкорюватися своїй власній, умовній правді.
Сценічна правда за Г. Крегом – це, так би
мовити, відсторонена правда, яка відкриває
свою філософію в магічному колі символів поза
матеріальним тілом і досягається шляхом
перетворення актора в холодну піддатливу
матерію. Г. Крег вимріяв образ ідеального
актора як «надмаріонетку», холодну та чуттєву,

відсторонену та проникливу, та, нарешті, живу
і неживу. Він винайшов новий вид сценічної
правди, необхідної, насамперед, для лялькаря,
але, на жаль, не надав роз’яснень щодо
практики її досягнення актором. Але,
керуючись його теоретичним спадком, можна
зробити припущення щодо практичного
втілення теорії «надмаріонетки» у сценічній
практиці мистецтва ігрової ляльки. Отже,
лялькареві притаманна сценічна «правда»
Гордона Крега, завдяки якій він своєрідно
перевтілюється та навіть ототожнюється з
лялькою-образом. Але це ототожнення з трохи
відстороненою істотою може провокувати
підсвідомий транс. Якої ж поведінки має
дотримуватися лялькар для відчуття правди,
описаної Гордоном Крегом, без втрати відчуття
власної особистості? Це питання Крег залишив
без відповіді, але його теорія «надмаріонетки»
безперечно зробила вагомий внесок у розвиток
мистецтва театру ляльок. Вагомий, але досі ще
ретельно не досліджений. Залишається
сподіватися, що творчі розробки цієї видатної,
трохи загадкової постаті, привернуть увагу
сучасних лялькарів та знайдуть втілення в
образній концепції театру ляльок майбутнього.
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ЕСТРАДНЫЙ НОМЕР ЯК ОСНОВА НАВЧАЛЬНОГО КОНЦЕРТУ
Метою роботи є аналіз творчого процесу специфіки створення естрадних номерів різних жанрів в умовах
навчального концерту. Методологія дослідження полягає у використанні таких методів: мистецтвознавчого,
компаративного, логічного, узагальнення, що дозволило розглянути проблематику творчих підходів щодо
створення підґрунтя для професійного виконавства на естраді. Наукова новизна отриманих результатів полягає
в якісно новому підході до проблематики створення естрадних номерів в умовах навчального концерту в
контексті формування сучасного фахівця естрадного мистецтва. Висновки. По-перше, аналіз довів, що для
артиста естради, а саме в жанрі конферансу, запропонованими обставинами є реальні обставини концерту. Подруге, специфічною особливістю у спілкуванні між об’єктами є принцип взаємодії через глядацьку залу. Потретє, виховання професійної навички імпровізації на естраді є найголовнішою умовою підготовки майбутнього
артиста у вищій мистецькій школі. По-четверте, основним принципом роботи в навчальному концерті є
оволодіння складною формою зовнішньо-внутрішньої уваги, що потребує постійного «перемикання» способу
існування артиста естради. По-п’яте, під час вибору, пошуку та роботи над естрадним образом-маскою
вирішальними є основні елементи психотехніки артиста естради. По-шосте, різноманітні форми навчального
концерту є найважливішим етапом становлення професійної майстерності майбутнього артиста естради.
Ключові слова: естрадне мистецтво, навчальний концерт, естрадний номер, конферансьє, імпровізація.
Krypchuk Mykola, Ph.D. in History of Arts, assistant professor at the Department of stage and gala festivals of
Kyiv National University of Culture and Arts
Variety turn as the basis of an eductional concert
The purpose of the article is to analyze the creative process of the specifics of creating a variety of turns of
different genres in an educational concert. The methodology consists of the use of the following methods: historical (art
history), comparative, logical, and generalization, which allowed us to consider the issue of creative approaches as a basis
for professional performance on stage. The scientific novelty of the obtained results lies in a qualitatively new approach
to the issue of creating variety turns in educational concerts in the context of the formation of a modern specialist of
variety art. Conclusions. Firstly, the analysis proved that for a variety of artists, namely in the genre of the compere’s
comments, the proposed circumstances are the real circumstances of the concert. Secondly, a specific feature of
communication between objects is the principle of interaction through the auditorium. Thirdly, the development of
professional skills of improvisation on the stage is the most important condition for the training of future artists in higher
art school. Fourthly, the main principle of work in an educational concert is to master a complex form of external and
internal attention, which requires a constant «switching» of the way of existence of a variety of artists. Fifthly, when
choosing, searching, and working on a variety of image-mask, the basic elements of the various artist's psychotechnics
are crucial. Sixthly, various forms of educational concerts are the most important stage in the formation of professional
skills of the future variety artist.
Key words: variety art, educational concert, variety turn, entertainer, improvisation.

Актуальність
теми
дослідження.
Концертно-видовищна діяльність займає чи не
найголовніший
аспект
в
структурі
світового шоу-бізнесу.
Концертна
шоупрограма є основним продуктом шоу-бізнесу,

що є основою ринку індустрії розваг. Основним
елементом архітектоніки концерту є номер,
робота над створенням якого починається ще у
умовах вищого навчального мистецького
закладу.
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Студенти, які готуються стати артистами
естради, з’являються перед публікою зі своїм
естрадним номером або номерами, які
об’єднуються в навчальний концерт. І хоча
артист естради як і артист драматичного театру,
створює певний характер, образ, – все ж
виконання ролі в драматичному спектаклі і
виконання номера в концерті має низку
істотних відмінностей. Артист драматичного
театру у виконанні ролі найчастіше не вступає
в безпосереднє спілкування з глядачами (хоча
буває і зворотнє, але все ж таки прямий
інтерактивний контакт з публікою не є
системним правилом для драматичного театру).
На естраді публіка стає головним партнером
виконавця номера, навіть якщо під час
виконання він вступає в спілкування зі своїми
партнерами на сценічному майданчику.
Оволодіння низкою професійних виконавських
прийомів, що дає змогу поєднати сценічний
матеріал в цілісну композиційно завершену
форму навчального концерту є ключовим та
набуває актуальності в контексті мистецької
фахової освіти майбутнього артиста естради.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед
останніх праць, які висвітлюють проблематику
нашого дослідження, необхідно відзначити
праці О. Войченко, Н. Донченко, А.
Касьяненка, О. Коллегової, М. Крипчука, М.
Мельник, В. Мойсеєнка, А. Попової.
У дослідженні М. Крипчука акцентовано
увагу на психотехниці артиста естради та
доведено, що «артист у своїй психофізичній
єдності є для самого себе і творцем і
«інструментом» [3, 110]. А. Попова та О.
Войченко підкреслюють, що «створюваний
твір естрадного мистецтва має спиратися на
такі виразні засоби, які належать виключно до
конкретного естрадного жанру» [7, 106].
Концерт у дослідженні М. Мельник
розглядається як синтетичний жанр сценічних
мистецтв. Авторка також звертає увагу на
різноманітності мистецьких жанрів та їх
специфіки
в
контексті
професійного
театралізованого тематичного концерту [6].
У
роботах
авторами
переважно
звертається увага на деяких аспектах естрадних
номерів, але проблема їх функціонування в
умовах начального концерту залишається поза
увагою досліджень. Тому є необхідність у
теоретичних узагальненнях щодо цього
творчого процесу.
Метою статті є аналіз творчого процесу
специфіки створення естрадних номерів різних
жанрів в умовах навчального концерту.
Виклад основного матеріалу. Суть театру
в спілкуванні дійових осіб між собою, а не в

прямому зверненні до глядачів. Перш за все,
головним чином ведеться на сцені художнє
дослідження людського життя і виражається
ідея вистави. Інші відносини із глядацькою
залою визначає мистецтво естради. Естрадний
артист завжди звертається безпосередньо до
глядачів, і в цьому одна з корінних
властивостей мистецтва естради. Зустріч
студента кафедри режисури естради та масових
свят з глядачами в навчальному концерті
повинна вирішувати цілий ряд специфічних
завдань, не властивих майбутнім артистам
драматичного театру. Найбільш яскраво це
відображається на прикладі жанру конферансу,
що є мистецтвом живого, імпровізаційного
спілкування із глядацькою залою.
Коли ми говоримо, що мистецтво
конферансу ґрунтується на імпровізації, треба
розуміти, що це не просто імпровізація сама по
собі.
Можна,
наприклад,
прекрасно
імпровізувати вірші на задану тему в умовах
публічного виступу, але в іншому випадку
розгубитися, коли публіка пропонує якесь
питання. Просто словесна імпровізація поза
контактом артиста з публікою до конферансу не
має ніякого відношення.
Отже, можна зробити практичний
висновок: не будь-який артист-імпровізатор
може стати конферансьє. Потрібна імпровізація
в спілкуванні, у відповіді, в реакції на створену
проблемну ситуацію. Окрім цих якостей,
потрібно володіти почуттям гумору, високим
культурним
рівнем,
усвідомленням
відповідальності, цікавими зовнішніми даними,
неординарним іміджем, тобто – всіма тими
якостями,
які
дають
артисту
право
імпровізувати в спілкуванні з публікою.
Важливою
професійною
якістю
конферансьє, яка виховується в навчальному
концерті,
є
здатність
і
навичка
пристосовуватися до нової аудиторії в кожній
новій програмі. В принципі, артист естради
будь-якого жанру в тому чи іншому ступені
зобов’язаний володіти подібною навичкою.
Навіть у найбільш жорстко організованих (з
точки зору техніки виконання) номерах у
кожному новому концерті артист вносить
більш-менш значні корективи в свій виступ. У
будь-якому жанрі «акторові естради необхідно
володіти навичками тонкого сприйняття
відповідних реакцій аудиторії, миттєвої
переробки цієї інформації та коригування свого
виступу» [1, 176].
Але найбільш активно проявляється
пристосування в кожному новому концерті до
нової аудиторії, простору зали і сцени, міста і
країні, пори року і погодних умов, соціальному,
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віковому, професійному складу публіки і т.п.
проявляється в жанрі конферансьє. Слід
підкреслити, що реакція на весь спектр цих змін
– обов’язок конферансьє.
Потрібно зауважити, що запропоновані
обставини в мистецтві естради часом
означають зовсім не те, що під цим терміном
мають на увазі в драматичному театрі. Реакція
глядацької зали має величезне значення, може
змусити концерт звернути в непередбачуваний
напрямок, змінити місцями номери, вилучити
якісь з них, спонукати конферансьє скоротити
або подовжити концерт. Звичайно, і в
драматичному театрі зал
може
бути
непередбачуваний в своїх реакціях, проте
непередбачені реакції не можуть не внести
радикальні зміни в спектакль під час його
виконання. І якщо зміна послідовності номерів
в концерті для естради річ абсолютно звичайна,
то важко уявити собі, що в драматичному
спектаклі через реакцію аудиторії можна
змінити місцями першу і другу дію.
Потрібно звернути увагу на дієву
природу запропонованих обставин в мистецтві
естради взагалі, і в конферансі особливо. Для
артиста естради, а саме в жанрі конферансу,
запропонованими обставинами є реальні
обставини концерту. І тут немає ніякого
протиріччя.
Зал для глядачів реальний, але те, як він
поведе себе глядач під час навчального
концерту, є вже обставина, яка для артиста стає
запропонованою. У той же час звернемо увагу
на інший аспект. Розглянемо наприклад, виступ
естрадного оповідача, артиста розмовного
жанру з монологом або фейлетоном, артистаконферансьє, – тобто ті жанри, які більш за
інших
припускають
пряме
вербальне
спілкування із глядацькою залою і, отже,
реальність запропонованих обставин.
Адже йдеться не про побутову розмову, а
про художнє спілкування. Навіть найменша
реприза, випадок, описаний в монолозі,
короткий анекдот, що виникає імпровізаційно,
не кажучи вже про естрадну розповідь, – все це
містить ситуаційні аспекти. По суті, навіть
найменша реприза, анекдот – це маленька
розповідь, де є дійові особи, характери, мінливі
ситуації, зав’язка, кульмінація, розв’язка. І, –
що дуже важливо, – у всьому цьому є свої
запропоновані обставини.
І оповідач, фейлетоніст, конферансьє
повинні вірити в обставини цієї розповіді,
репризи, анекдоту і, таким чином, занурювати в
ці обставини глядача. Однак, навіть якщо
виконується естрадний скетч або сюжетний
естрадний номер, де естрадні запропоновані

обставини за структурою найбільш схожі з
театральними, – навіть в цьому випадку
необхідність спілкування з глядацькою залою,
обумовлене природою естради, не дозволяє
артисту до кінця зануритися в запропоновані
обставини, побудувати «четверту стіну»,
забути про публіку.
Звернімо увагу на алгоритм сценічної дії,
а саме: конферансьє вимовляє репризу – він в
запропонованих обставинах розповіді; через 10
секунд йде реакція залу, іноді навіть репліка
глядача, – і конферансьє вже знаходиться в
реальних обставинах концерту, реагуючи
імпровізаційно на реакцію публіки; ще через 10
секунд він вимовляє новий жарт (знову
маленька розповідь) – і знову він в
запропонованих обставинах цієї розповіді. І так
далі. Відбувається контрастне чергування та
постійно «перемикається» спосіб існування,
або, можна сказати, йде зміна позиції
виконавця.
Це «перемикання», постійна зміна
запропонованих обставин розповіді на реальні
запропоновані
обставини
концерту,
необхідність миттєвого переходу від одного до
іншого і є однією з головних труднощів в
психотехніці конферансьє. Потрібна не просто
максимально розвинена здатність до віри в
запропоновані
обставини,
необхідна
професійна навичка миттєвого і багаторазового
входження в них. Саме це й є одним з важливих
завдань під час створенням навчального
концерту.
Конферансьє є посередником між
артистами і глядацькою залою, виконуючи
технологічний
прийом
сценарнорежисерського ходу програми. В цьому
творчому процесі на перший план виступають
основні функції конферансьє, його генеруюча
роль як носія загальної архітектоніки концерту
яка виявляється в наступних параметрах.
По-перше,
у створенні
святкової
сценічної атмосфери. Це є одним з
найважливіших законів мистецтва естради.
Слід звернути увагу на те, «що поряд з гострою
соціальною
спрямованістю,
естрада
розвивалася як мистецтво святкового дозвілля.
У зв’язку з цим не можна не помітити
неодмінне прагнення естрадних жанрів до
помітності, незвичайності, різноманітності. Це
прагнення відповідає насамперед бажанням
людини наситити своє святкове дозвілля, свій
відпочинок новими враженнями, художніми
відкриттями, позитивними емоціями. Адже
саме цими якостями і відрізняється свято від
буднів» [1, 19].
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По-друге, конферансьє готує глядача до
сприйняття кожного наступного номера.
Естрадний концерт – це низка номерів, що
часто змінюється, різманітність музики,
костюмів, темпоритмів, тем і сюжетів, жанрів,
трюків, ефектів. Саме слово «концерт» означає
«змагання» [8]. У музиці це змагання
інструментів і музичних тем, на естраді –
змагання номерів і артистів. А там, де змагання,
– там боротьба, протистояння. Саме цей аспект
є підґрунтям конфлікту у концертній програмі,
що потрібно враховувати студентам під час
створення єдиної видовищної дії. Найчастіше в
подібних концертах немає сюжету, тому
конфлікт відбувається на рівні зіткнення
естрадних номерів та трюкової частини
концертного дійства. Це є принциповою
різницею конфлікту концерту від драматичного
спектаклю. Винятком є театралізована форма з
драматичним конфліктом, де є персоніфікація.
Глядач
естрадного
концерту
спочатку
налаштований на часту зміну вражень. Але
кожний номер є різним і несе своє специфічне
навантаження у загальній концепції образного
вирішення програми. Якщо один номер веселий
і ексцентричний, інший – ліричний; один –
легкий і невигадливий, в іншому – глибока
соціальна або моральна тема, і так далі.
Саме конферансьє готує до цих змін
глядача. Грати ліричний номер після
ексцентричної клоунади для артиста дуже
важко. Та й глядачеві дуже складно миттєво
налаштуватися на нову хвилю сприйняття. І
надзвичайно важко сприймається глядачем,
коли ця перебудова відбувається вже під час
номера. Це може загрожувати навіть
неадекватною реакцією глядача. Наприклад,
реприза, що розрахована на глибокий
душевний відгук з боку зали, раптом може
викликати сміх, який виникає за законом інерції
глядацького сприйняття. Це «вибиває артиста з
сідла», часто виникає внутрішня паніка,
розгубленість. В цьому сенсі страждає
художній результат.
Для того, щоб цього не відбувалося,
конферансьє зобов’язаний змінити настрій
залу, занурити його в атмосферу номера,
підготувати його до нового сприйняття. Тим
самим він впливає на формування і зміну
запропонованих обставин по ходу концерту.
Особливо це необхідно там, де в концерті поруч
знаходяться контрастні номери за жанрами і
тематикою.
У конферансі дуже важливо дотримання
міри в співвідношенні жорсткого малюнка і
імпровізації. Це пов’язано з тим, що естрадне
мистецтво пропонує досить жорсткі вимоги до

форми. І якщо всередині цієї форми не буде
місця імпровізаційному самопочуттю, то це
призведе до неорганічності виконавської
техніки.
Потрібно не тільки оцінити несподівану
подію, питання із зали, непередбачувану
реакцію публіки, – але, і миттєво знайти у
власному арсеналі художнього матеріалу, а
саме: необхідну репліку, афористичну фразу,
репризу. Для цього потрібні специфічні
здібності, достатньо розвинена і гнучка
пам’ять, але більшою мірою – досвід, який
починає набуватися по-справжньому тільки в
навчальному концерті у вищій школі.
Підготовча робота не тільки дозволяє в
потрібний момент використовувати заздалегідь
підготовлений матеріал, але і сприяє
виробленню
професійних
навичок
імпровізаційного виступу.
Навіть
виконання
заздалегідь
заготовленої репризи вимагає імпровізації,
адже необхідно підготувати до неї публіку і
далі продовжувати концерт. Складність полягає
в тому, що заздалегідь підготувати це
неможливо. Отже, для жанру конферансу
навчальний концерт є основним засобом
набуття
імпровізаційних
навичок
в
безпосередньому спілкуванні з публікою.
Коли на естраді двоє ведуть розмову, то
насправді їх троє – додається глядацька зала.
Студент повинен спілкуватися із залом (також і
«через партнера»), чекати і провокувати його на
реакцію. Він повинен спілкуватися з ним:
кепкувати, закликати, лицедіяти для нього,
одним словом, «грати» з глядацькою залою.
«Грати
з
залом»
є
ключовим
словосполученням. Можна згадати безліч
чудових монологів, звернених до глядацької
зали, у виконанні українських артистів. Тут у
способі існування і спілкуванні актора з
публікою виникає справжній органічний синтез
театру та естради під час створення сценічного
образу. Саме на специфічному естрадному
способі
спілкування
зосереджує
увагу
мистецтвознавець О. Коллегова [2].
В естрадному мистецтві сценічний образ
передбачає органічне поєднання характеру та
характерності. Роботу над сценічним образом
краще починати з його зовнішнього прояву, а
не з визначення характеру, тому що на естраді
навіть правильно знайдений характер без
вираження його в яскравій, помітній, точно
знайденій характерності не створює образу
персонажа у всій його повноті. Зовнішні
виразні засоби на естраді відіграють
вирішальну роль у створенні сценічного
образу.
Знайдена
артистом
зовнішня
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характерність
диктує
йому
поведінку,
органічно виражає внутрішню суть персонажа.
Зовнішні засоби виразності на естраді
повинні бути лаконічними, яскравими,
запам’ятовуватися.
Тому
від
артиста
вимагається вміння одним жестом, позою,
мімікою висловити суть образу та миттєво
«увійти в образ». «Подія в номері часто
ґрунтується не тільки на фабульній, а й на
трюковій складовій» [4, 201].
Робота естрадного артиста над образом –
найтонший процес. Артист естради, як правило,
зберігає своє власне «Я», неповторність своєї
індивідуальності.
Він
створює
образ
персонажа,
натяком,
рухом,
жестом,
інтонацією, словом – деталлю, що є своєрідною
формою перевтілення на естраді. Таким чином,
прагнучи виявити внутрішню суть персонажа
номера (монологу, фейлетону, пісні, куплетів
тощо), артист «малює» різні характери одним
яким-небудь точно засобом виразності. На
сучасному
етапі
розвитку
естрадного
мистецтва можна говорити про акторські маски
А. Данилка з його Веркою Сердючкою, К.
Новикової з її тіткою Сонею, В. Мойсеєнка та
В. Данильця, А. Касьяненка з його
«калейдоскопом» естрадних зірок.
Коли йдеться про маску як створений
артистом сценічний образ, треба мати на увазі
одну з головних її особливостей: своєрідність,
зовнішню виразність, характерність. Маска
актора, незважаючи на її, здавалося б,
канонічну природу, завжди знаходиться в
розвитку, неминуче змінюється, залежно від
часу та змісту виконуваних творів. Вона
потребує чималих резервів виконавських
прийомів, фарб та інтонацій, виразних засобів.
Дослідниця А. Медведева підкреслює, що
«маска є безперечною домінантою створення
художнього образу у творчості акторів» [5,
408].
Естрадний образ-маска, не наділений
справжніми почуттями, думками акторавиконавця, здатен розсмішити глядача, але
ніколи не змусить замислитися. Тому питання
самобутньої естрадної маски не знімає
проблеми індивідуальності артиста. Вибір,
пошуки та робота над естрадним образоммаскою визначаються не тільки тими творчими
завданнями, які ставить перед собою артист. У
цьому процесі вирішальними є основні
елементи психотехніки артиста естради, що
ретельно розвиваються та удосконалюються в
навчальному процесі.
Дуже часто під час роботи над номерами
розмовного жанру в навчальному концерті
естрадна манера виконання характеризує два

аспекти, а саме: трюк і «гра» з глядацькою
залою. Відзначимо, що гра із залом для глядачів
– не просто розмова з публікою. Можна
базікати з глядачами і при цьому абсолютно не
спілкуватися з ними, а вже про гру і мови не
йде. Гра з залом, як і з партнером, – не тільки
діалог. Іноді цей процес відбувається і поза
прямим зверненням до партнера і без тексту.
Постійна апеляція до глядацької зали без
прямого текстового звернення до неї,
запрошення глядачів до діалогу, воління до
співчуття і розуміння залу, вимога підтримки і
виправдання власних вчинків (даний прийом
часто використовується виконавцями в
гумористичному телешоу «Студії квартал-95»)
– це і є гра з залом, яка створює у глядача
відчуття не відстороненого спостерігача, а
справжнього учасника дії.
Активний контакт виконавця номера
будь-якого жанру з публікою є неодмінною
умовою майстерності естрадного артиста.
Однак, до кінця підготувати номер в творчому
процесі репетиційної або навчальної аудиторії
ніколи не вдається. Остаточно він може бути
сформований тільки в умовах зустрічі з
публікою. У вихованні майбутнього артиста
естради такою зустріччю і є перш за все
навчальний концерт.
Різноманітні
форми
навчального
концерту є найважливішим етапом становлення
професійної майстерності майбутнього артиста
естради, що дозволяють зробити остаточне
формування естрадного номера студента,
розвивають почуття специфіки існування
актора на естраді і навички імпровізації в
спілкуванні з глядацькою залою.
Студент-випускник
факультету
режисури естради завжди з’являється на
професійній сцені з готовим репертуаром,
основу якого складають естрадні номери. Тому
навчальний концерт, в якому відбувається
створення
майбутнього
професійного
репертуару артиста естради, займає визначне
місце у вихованні фахівця естрадного
мистецтва.
Новизна роботи отриманих результатів
полягає в якісно новому підході до
проблематики створення естрадних номерів в
умовах навчального концерту в контексті
формування сучасного фахівця естрадного
мистецтва.
Висновки.
Результати
проведеного
дослідження дають змогу зробити такі
висновки. По-перше, аналіз довів, що для
артиста естради, а саме в жанрі конферансу,
запропонованими обставинами є реальні
обставини концерту. По-друге, специфічною
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особливістю у спілкуванні між об’єктами є
принцип взаємодії через глядацьку залу. Потретє,
виховання
професійної
навички
імпровізації на естраді є найголовнішою
умовою підготовки майбутнього артиста у
вищій
мистецькій
школі.
По-четверте,
основним принципом роботи в навчальному
концерті є оволодіння складною формою
зовнішньо-внутрішньої уваги, що потребує
постійного «перемикання» способу існування
артиста естради. По-п’яте, під час вибору,
пошуку та роботи над естрадним образоммаскою вирішальними є основні елементи
психотехніки артиста естради. По-шосте,
різноманітні форми навчального концерту є
найважливішим
етапом
становлення
професійної майстерності майбутнього артиста
естради.
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РЕЖИСУРА СУЧАСНОГО ФРАНЦУЗЬКОГО АВАНГАРДНОГО ТЕАТРУ
НАНТЕР-АМАНДЬЄ: СТИЛІСТИЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ НОВАЦІЇ
Мета роботи. Розгляд стилістичних та концептуальних новаційних ідей режисури сучасного
французького авангардного театру Нантер-Амандьє. Методологія дослідження полягає у застосуванні
емпіричного, мистецтвознавчого, аналітичного, аксіоматичного, функціонального методів дослідження концепту
ідей авангардної режисури театру Нантер-Амандьє, її новацій та пошуків радикальних реформувань сценічної
майстерності, феноменальних художньо-творчих прийомів постановки театральних форм. Новизна
дослідження. Вперше здійснений емпіричний аналіз та обґрунтування концепту ідей авангардної режисури
театру Нантер-Амандьє, її новацій у пошуку оригінальних художньо-творчих рішень сценічних форм. Висновки.
Режисери сучасного французького авангардного театру Ж.-П. Вінсент, Ж.-Л. Мартінеллі та Ф. Кен вдало
здійснювали втілення новаторських художніх прийомів перетворюючи оточуючу сучасну людину реальність і
транслювали її глядачу – в цьому розривається тісний взаємозв’язок мистецьких інтенцій з соціокультурним
середовищем. Змалювання світобуття сучасними режисерами французького авангардного театру вирізняється
глибинним та цілісним його переосмисленням відповідно специфіці суспільно-історичних процесів, розвитку
науково-технічного прогресу, загальної філософсько-естетичної картини світу та ін.
Ключові слова: авангардний театр, режисер, актор.
Tatarenko Maryna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Directing and Actor Skills, Kyiv
National University of Culture and Arts
Directing of the contemporary French avant-garde theater Nanter-Amandier: stylistic and conceptual
innovations
The purpose of the article is consideration of stylistic and conceptual innovative ideas directed by the modern
French avant-garde theater Nanter-Amandier. The methodology consists of the application of empirical, art history,
analytical, axiomatic, functional methods of researching the concept of ideas of avant-garde directing of NanterreAmandier theater, its innovations, and search for radical reforms of stage skills, phenomenal artistic techniques of
theatrical forms. Scientific Novelty. For the first time, empirical analysis and substantiation of the concept of ideas of
avant-garde directing of the Nanterre-Amandier Theater, its innovations in the search for original artistic and creative
solutions of stage forms. Conclusions. Directors of the modern French avant-garde theater J.-P. Vincent, J.-L. Martinelli
and F. Ken successfully embodied innovative artistic techniques by transforming the reality surrounding the modern
human and transmitting it to the viewer - this breaks the close relationship of artistic intentions with the socio-cultural
environment. The depiction of the world by modern directors of the French avant-garde theater is characterized by a deep
and holistic rethinking of it in accordance with the specifics of socio-historical processes, the development of scientific
and technological progress, the general philosophical and aesthetic picture of the world, and others.
Key words: avant-garde theater, director, actor.

Актуальність
теми
дослідження.
Режисерський театр у Франції затверджувався
у контексті розвитку натуралізму, символізму

та модерну, проте і на сучасному етапі розвитку
французької
театральної
режисури
філософсько-естетична,
художня
модель,
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запропонована авангардним театром лишається
однією з найцікавіших для теоретичних
досліджень
та
мистецьких
практик,
незважаючи на кардинальне парадигматичне
зрушення сучасної культури, спровоковане
дискусією про театр модерну і постмодерну, а
також суттєво інші умови трансляції та
функціонування театральної культури.
Розвиток
французької
авангардної
театральної режисури наразі відбувається в
контексті збагачення класичних для даного
напрямку тенденцій новаторськими ідеями, що
відповідають вимогам сучасності.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Джерельна база наукових досліджень еволюції
авангардного
театру,
як
одного
з
найсучасніших сценічних форм досить
масштабна. Дослідники наголошують на тому,
що стилістичні і концептуальні знахідки
авангардного театру ХХ ст. надали широкі
можливості театральній режисурі оновлення
засобів ідейно-емоційної виразності, відкрили
світовому театральному мистецтву великий
сценічний простір у розумінні побудови
сценічного буття, відкрили шлях розмаїття його
інтерпретацій. Що стосується теоретикометодологічного дослідження режисерської
діяльності сучасного французького театру
Нантер-Амандьє наукове обґрунтування ще не
здійснено, але театрознавці, мистецтвознавці
критики сценічної діяльності Моріс Ф.,
Вашкевич Д., Сейферт С., Клоц В., Дузу К. у
статтях наукових журналів, інтернет ресурсах
та періодичних виданнях охарактеризували
творчі надбання та здійснили аналіз новітніх
художніх прийомів режисера П. Дебоша, що
очолив цей театр на початку його заснування та
здобутки режисерської діяльності Ж.-П.
Вінсента, Ж.-Л. Мартінеллі, Ф. Кена (1990-2020
рр.), й у театральних нарисах Ж.-П. Вінсента,
Ф. Кена, Б. Шартро висвітлили свої
режисерські практики.
Метою роботи є розгляд стилістичних та
концептуальних новаційних ідей режисури
сучасного французького авангардного театру
Нантер-Амандьє.
Виклад основного матеріалу. На початку
ХХ ст. девальвація традиційних для
європейської театральної практики попередніх
століть
психологічних
та
вербальних
компонентів вистави зумовила переоцінку
потенціалу сценічної дії, що не вичерпується
можливостями театрального майданчика, а
пов’язане з новим осмисленням не стільки
зовнішньої
форми,
скільки
змістового
наповнення театру в цілому. Це стало приводом
для подальшого розвитку театру на кількох

рівнях: рівні виробництва звичайних вистав, що
задовольняють традиційні запити глядача, і на
рівні ідеї розкриття сенсу людського існування.
Зазвичай термін «авангард» (від фр.
«аvant-garde»
–
передовий
загін)
використовується як певна узагальнена назва
течій в європейському мистецтві, що виникла
на межі ХІХ-ХХ ст. і, виражаючись у
полемічній формі, вирізняється проникненням
пафосу
руйнування
канонів
класичної
естетики, експериментальним підходом до
художньої творчості, що є відмінним від рамок
традиційних
естетичних
уявлень,
з
використанням оригінальних, новаторських
засобів виразності, підкресленим символізмом
художніх образів [7, 64].
Сучасні науковці відносять до головних
рис, що детермінують театральний авангард як
стилеутворююче
та
культурне
явище
радикальний утопізм, основою якого є
комплекс відвертих утопічних соціальнополітичних концепцій, що продиктовані
крайнім ступенем історичного та культурного
песимізму; відчуття глибокої кризи доби – з
одного боку та вірою у можливості повернення
до духовних першооснов через перетворення
універсуму шляхом проективної реалізації
особливих художніх та естетичних практик – з
іншої, А. Приходько, розглядаючи мистецтво
авангарду як «одне з найбільш значущих явищ
– репрезентантів культуротворчого процесу ХХ
століття» [2, 1], стверджує, що авангардний твір
(у даному випадку – вистава авангардного
театру) є унікальним мистецьким проектом, що
існує в безпосередньому діалогічному зв’язку
творця та реципієнта, перший з яких транслює
власні
інтенції
в
специфічному
сенсоутворюючому
і
концептуальному
вимірах, а другий – сприймає їх у формі
готового мистецького твору відповідно до
власних художніх запитів та унікального
особистісного досвіду трактування творчих
проявів.
Одним із найвідоміших сучасних
європейських авангардних театрів є театр
«Нантер-Амандьє», який було засновано в 1965
р.
театральною
трупою,
очолюваною
бельгійським актором і режисером П. Дебошем.
Після організації та проведення першого
Нантерського фестивалю під шатром в місті
Кот-де-Амандьє компанія стає відомою під
назвою «Théâtre des Amandiers». В результаті
досягнення згоди з міською владою про
створення Будинку культури в Нантері в 1969
р. було відкрито тимчасове приміщення Театру
Амандьє під керівництвом режисерів П.
Дебоша та П. Лавіля [5].
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У 1971 р. в рамках політики французької
театральної децентралізації було створено
Національний драматичний центр Нантера, а за
кілька років, у 1976 р. відкрито сучасне
приміщення Театру Амандьє. Режисеру П.
Шеро, який очолював театр у 1982-1990 рр.,
вдалося
зробити
його
одним
із
найпрестижніших брендів французького театру
[5].
Відповідно
репертуарній
політиці
режисера, класичні твори «Пер Гюнт» Г. Ібсена,
«Отель де Франс» (імпровізація на тему п’єси
«Платонов» А. Чехова (1987 р.), «Гамлет» У.
Шекспіра (1988 р.), «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольєра
органічно відтіняли постановки п’єс сучасного
французького драматурга Б.-М. Кольтеса,
новаторські драматичні твори якого («Західна
набережна», «В самотності бавовняних полів»,
«Повернення
в
пустелю»
та
ін.)
характеризуються сильною тенденцією до
універсальної
гібридизації
форм
та
поетичністю – окремі його дидаскалі (надана
драматургом інструкція, що сприяла вірній
інтерпретації акторами авторського тексту)
пов’язані з віршем настільки, що, на відміну від
функцій
управління,
що
передана
традиційному вказуванню сцени, вони кидають
виклик режисеру, межуючи з репрезентуємим
(вистава «Битва негра з собаками»)[4, 573].
У 1990 р. художнє керівництво театром
під назвою «Nanterre-Amandiers» бере на себе
колишній актор трупи Ж.-П. Вінсент і за кілька
років кардинально змінює структуру та
художній проект закладу, визначає нові
стосунки з акторами та процесом постановки
вистав, що активно механізується [9].
Перша режисерська постановка Ж.-П.
Вінсента, що стала безсумнівним успіхом –
«Справа Лурсіна» Лабіша (1966 р.) визначила
стилістику його творчості, насичену відчуттям
їдкого глузування. Він інсценізував твори П.
Маріво, А. де Мюссе та П. Клоделя, а в 1990 р.
у співпраці з драматургом Б. Шартре створює
трилогію «Едип і птахи» за творами Софокла та
Арістофана. Сценічний варіант розроблений
режисером Ж.-П. Вінсентом, не зважаючи на
збереження драматургічної концепції історії
Едіпа без історичної відчуженості, не
позбавлений іронічних актуалізуючих акцентів.
Головний герой (у виконанні А. Рекоіна)
ставить власний політичний театр та
психодраму, розігрує сцену свого життя, театр
в театрі, що стає лише менш ілюзорним та
відповідно реалістичним з розвитком сюжету.
За одинадцять років творчої діяльності на
посаді художнього керівника театру Ж.-П.
Вінсент перетворив його на інститут істинно
французького театру, наголошуючи, що

основний принцип його театральної діяльності
спирається на впевненість, що сценічна дія
повинна бути веселою.
Надаючи перевагу комедіям, в листопаді
1993 р. режисер здійснює постановку п’єси
«Войцек» Г. Бюхнера – одного з перших
авторів, у яких найважливішим інструментом
драматичної
оповіді
та
філософським
стрижнем творчості, що проявлявся на рівні
мови та структури, став метадраматизм, [3, 17]
запросивши на головну роль Д. Отоя [10], який
майстерно розкрив один з ключових образів
посткласичної драматургії, поєднавши риси
грішника, бунтаря, аутсайдера та божевільного,
який ставить під сумнів доцільність соціальної
системи, релігії, моралі та головування будьякої з можливих ідеологій [3, 15].
Прихильник ансамблевої концепції та
драматургії, Ж.-П. Вінсент надавав перевагу
інсценізації творів класики французької
літератури – Ж.-Б. Мольєра, Расіна, Корнеля, а
також німецької драматургії – від Г. Лессінга до
Г. фон Клейста, від Д. Граббе, Г. Бюхнера та Б.
Брехта до Т. Бернхарда.
Надзвичайно
цікаве
виявлення
в
режисерській творчості Ж.-П. Вінсента
отримала постановка «Убю, король» А. Жаррі,
яку теоретиками і практиками театрального
мистецтва визнано найвідомішим твором
авангардного театру. Г. Козінцев стверджує,
що дата постановки (п’єса А. Жаррі «Король
Убю» поставлена на сцені театру Евр 10 грудня
1896 р.) стала датою народження «нового
театрального століття» [1, 34].
На думку режисера, п’єса «Убю король»
відмічена «дитинством, дурістю та анархізмом,
що є справжньою провокацією для уяви, яку ми
повинні одного разу поступитися: справжня
пригода, про яку ніхто не знає, як її здійснити»
[6]. Відповідно до творчого бачення Ж.-П.
Вінсента, всесвіт п’єси «Убю король»
представляє собою всесвіт трансгресії та
регресії, при чому останнє є умовою
можливості першого і навпаки.
Лейтмотивом вистави стає позиціювання
режисером Альфреда Жаррі як далекоглядного
попередника провідних рухів ХХ ст. –
сюрреалізму, театру жорстокості А. Арто,
театру абсурду Е. Іонеско, модерністської
епатажної літератури Б. Віана та ін. у
постановці Ж.-П. Вінсента фарс набуває
диктаторських масштабів і лише метафора стає
адекватним ключем для прийняття безладів,
народжених шаленою тиранією Убю (С.
Багдасарян)
над
його
царством.
Не
задовольнившись узурпацією державної влади
він та його мати (Е. Кесслер) викликає серед

247

Сценічне мистецтво

Татаренко М. Г.

населення сильний жах, що стає приводом для
повстання і еміграції тиранів у Франції.
З 2002 р. головним режисером театру стає
Ж.-Л. Мартінеллі, який у 1993-2000 рр. керував
Національним
театром
Страсбургу.
Мистецький проект нового очільника театру
було спрямовано на розвиток творчого
напрямку
Північ-Південь,
організацію
міжнародних гастролей і поєднання в
репертуарі сучасних та класичних п’єс
(зокрема, репертуар було розширено виставами
«Платонов» А. Чехова, 2002 р.; «Андромаха»
Ж. Расіна, 2003 р.; «Жертви» Л. Годе, 2004 р.;
«Швейк в Другій світовій війні» Б. Брехта та Г.
Ейслера, 2005 р.; «Клінікер» Л. Нореса, 2007 р.;
«Подробиці» » Л. Нореса, 2008 р.; «Медея» М.
Рукутта, 2009 р.; «Ляльковий будинок» Г.
Ібсена, 2010 р.; «Федра» Ж. Расіна, 2013 р. та
ін.).
В 2012 р. Ж.-Л. Мартінеллі здійснив
постановку вистави «Британік» Ж. Расіна, в
якій ілюструється епізод з римської історії,
розказаний Тацитом.
Сценограф Ж. Таше пропонує глядачу
увійти в театральний момент через звук води,
дощу на світанку та спогадів про росу: «завіса
відкривається прологом видатної краси: німий
образ жіночого болю, силует, розсіяний за
прозорою ширмою, сіра завіса часу, що йде в
минуле…» [11]. Завіса підіймається і відкриває
красиву сцену: монументальна дуга кола ніби
вирізняє арену, на якій будуть відбуватися бої
персонажів один з одним та із власними
особистостями.
Ж.-Л. Мартінеллі пропонує глядачу театр
образів, в якому зароджується гра відголосків
та конфронтації. В побудові мізансценічного
малюнку режисер-постановник використовує
прийом театралізованого ієратизму (від
грецького hieratikos – культовий, священний) –
урочистої застиглості та відстороненості
композиції і трактування постатей в суто
фронтальних позах, з нерухомим поглядом, що
характерний для мистецтва давнього світу та
середньовіччя.
У 2014 р. художнім керівником театру
стає Ф. Кен, розпочавши реалізацію
новаторських проектів. Перша ж вистава
«Свербіння крил» (2003 р.) отримала визнання
на всіх європейських театральних фестивалях,
а наступні постановки – «З натури», «Ефект
Сержа», «Меланхолія драконів» та «Swamp
Club» («Болотний клуб») були одними з
найвитонченіших в програмі Авіньйонського
фестивалю. Багато в чому це було зумовлено
основними принципами роботи «Віваріум
Студіо», розроблених Ф. Кеном: вистава та її

сюжет виникає на основі матеріалу, зібраного з
заявленої в назві теми; в сценічному просторі
постановник створює замкнений на собі самому
мікрокосм, в якому налагоджено схожий на
реальне життя побут; актори не грають, не
змінюють себе для ролі, а лишаються самі
собою і роблять банальні побутові дії; глядачу
пропонується спостерігати за постановкою, так
само, як якщо би він був у тераріумі.
Вражаючим новаторством постановки в
стилістиці класичного німецького романтизму
вирізняється
вистава
«Каспар
Вестерн
Фрідріх», постановку якої Ф. Кеном було
здійснено в лютому 2016 р. Завдяки
оригінальності режисерського підходу (у цій
виставі Ф. Кеном розроблено не лише
інсценування, а дизайн, та сценографію) глядач
спостерігає як атмосферні полотна художника
оживають, а ключем до цього дива стає
перенесена художником фігура флегматичного
та виснаженого спостерігача (фламандський
актор Й. Лейзен), погляд якого спрямований на
ландшафт: він споглядає на гори Баварії,
безлюдні узбережжя Балтійського моря та
природні закутки Померанії, що нагадують
застиглі уривки «фентезі» з образами
надзвичайно
містких,
поєднаних
в
драматичному діалозі символів.
У листопаді 2018 р. відбулася прем’єра
вистави «Парк краху. Життя одного острову», в
якій режисер знову звертається до теми
ізольованої від решти світу групи людей – на
очах глядача вони мають винаходити новий
світ.
Відповідно до філософії режисера
театральна вистава є актом споглядання
мистецтва, як вищої естетичної насолоди –
сплетення візуального ряду, що не містить
чітких вербальних елементів та звичної
динаміки подій створює видовище з
таємничого світу співтворення краси на сцені
будь-якими доступними засобами, ілюзіон, що
розширює межі реальності як медитація або
гіпноз.
Не менш медитативною є безсюжетна
вистава «Ніч кротів», в центрі якої дивовижний
напівзруйнований світ, населений тваринамикопачами, які живуть власним життям у норах.
Надзвичайно велике значення режисер
відводить звуку – посилене мікрофонами
дихання, хрипи та електронні шуми тримає
глядача в постійному напруженні. Ф. Кен
урівноважує
недостатність
традиційних
вербальних
елементів
різноманітним
павутинням граматичних та звукових тропів,
що робить постановку власне поетичним
виміром. Іншими словами, візуальний ряд
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вистави та її аудіальні елементи впливають на
чуттєвість, що виходить за межі власного
значення, через уявне бачення, що призводить
до інтуїтивного пізнання. Таким чином, троп є
іманентним, дологічним джерелом як образу,
так і відчуття [8].
Філософсько-естетичні
світоглядні
мотиви режисера проявляються в характерних
для його творчого почерку рисах і стають
ключем до постановки.
Художня
мова
європейського
авангардного
драматичного
театру
характеризується відмовою від тенденції
натуралістичної репрезентації, подоланням
вербальної
тотальності,
розкладенням
фігуративності та підкресленим фізіологізмом.
Новизна
дослідження.
Вперше
здійснений емпіричний аналіз та обґрунтування
концепту ідей авангардної режисури театру
Нантер-Амандьє, її новацій у пошуку
оригінальних
художньо-творчих
рішень
сценічних форм.
Висновки. Отже, розвиток режисерського
театру у Франції безпосередньо пов’язаний з
теорією синтезу мистецтв, основою якої є
відома творча концепція Р. Вагнера про «союз
усіх
мистецтв»
–
гезамткунстверк
(Gesamtkunstwerk'a): поява нових театральних
концепцій,
спрямованих
на
художнє
перетворення дійсності методом взаємодії
елементів різноманітних видів та жанрів в
єдиному
творі
посприяла
значним
трансформаціям в межах сценічного простору.
Режисери
сучасного
французького
авангардного театру Ж.-П. Вінсент, Ж.-Л.
Мартінеллі та Ф. Кен вдало здійснювали
втілення новаторських художніх прийомів
перетворюючи оточуючу сучасну людину
реальність і транслювали її глядачу – в цьому
розривається тісний взаємозв’язок мистецьких
інтенцій з соціокультурним середовищем.
Змалювання
світобуття
сучасними
режисерами французького авангардного театру
вирізняється глибинним та цілісним його
переосмисленням
відповідно
специфіці
суспільно-історичних
процесів,
розвитку
науково-технічного
прогресу,
загальної
філософсько-естетичної картини світу та ін.
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УКРАЇНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ОПЕРНОГО ТЕАТРУ
Мета дослідження: Виокремити художні та організаційні особливості оперного мистецтва періоду від
Української Народної Республіки до 1930-х років. Висвітлити роль і значення передумов та становлення
українізації як чинника формування вітчизняної оперної культури в першій половині ХХ століття. Методологія
дослідження полягає у застосуванні компаративістського та порівняльно-історичного методів, що дало змогу
виокремити та порівняти період, що досліджується, від його початку до крайніх років. Дозволило
охарактеризувати історичні події з ретроспективної відстані довжиною в століття. Наукова новизна полягає у
осмисленні впливу українізації на оперне мистецтво в Україні. Вперше детально розглядається українізація
культури населення з часів існування УНР до появи самого поняття «українізація», яке з’явилося після
формування УСРР. Висновки: шляхом аналізу наукових публікацій, монографій та архівних джерел можемо
визначити підходи та становлення політики «українізації» оперного мистецтва в першій половині ХХ століття.
Виникає можливість порівняти «українізацію» вітчизняного оперного мистецтва в період Української Народної
Республіки та Української Соціалістичної Радянської Республіки.
Ключові слова: українізація, удержавлення оперного театру, «українізація» опери, театральний комітет,
Театральна рада, Генеральне Секретарство народної освіти.
Vasylenko Kateryna, graduate student of the department of theatrical affairs I. D. Bezgin, Kyiv National
University of Theater, Film and Television named after I. K. Karpenko-Kary
Ukrainianization of national opera theater
The purpose of the article is to single out artistic and organizational peculiarities of opera art of the period from
the Ukrainian National Republic in the 1930s. To illuminate the role and importance of prerequisites and formation of
Ukrainianization as a factor of formation of national opera culture in the first half of XX century. The methodology lies
in the application of comparativist and comparative-historical methods, which allowed to highlight and compare the
period, researched, from its beginning to the extreme years. Allowed to characterize historical events with a retrospective
distance of a century. The scientific novelty consists of incomprehension of the influence of Ukrainianization on opera
art in Ukraine. For the first time, the Ukrainianization of the culture of the population from the time of the UPR to the
appearance of the very concept of "Ukrainianization", which appeared after the formation of the Ukrainian Soviet Socialist
Republic, is considered in detail. Conclusions. Through the analysis of scientific publications, monographs, and archival
sources we can determine the approaches and formation of the policy of "Ukrainianization" of opera art in the first half
of the twentieth century. There is a possibility to compare the "Ukrainization" of the national opera art in the period of
the Ukrainian People's Republic and the Ukrainian Socialist Soviet Republic.
Key words: Ukrainization, governmentalization of opera, "Ukrainization" of opera, theatrical committee,
theatrical council, General Secretariat of Public Education.

Актуальність теми дослідження полягає у
новому погляді на розвиток вітчизняного
оперного театру в першій половині ХХ
століття.
Історія
українського
театру
радянського
періоду
більшою
мірою
відображує вплив радянської політики. Однак
слід виокремити передумови донної ситуації.

Саме дії культурної політики УНР призвели до
українізації населення, яку в перші роки свого
становлення
на
українській
території
продовжували в своїх цілях більшовики. Саме в
цей період множаться державні театри, щоб в
подальшому з’явилася можливість впливати на
їхній репертуар та організаційну структуру.
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Виокремлення та усвідомлення цих деталей
необхідне для подальшого об’єктивного
погляду у вивченні українського театру
радянського періоду майбутніми поколіннями.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Подібними дослідженнями з того чи іншого
боку займалися науковці з окремих галузей
культури. Зокрема публіцистику даного
періоду розглядали Г. Рудий, В. Купрійчук.
Аналізом перекладів лібрето до опери
цікавилися Л. Коломієць та М. Стріха.
Трансформацію театрального мистецтва УНР
та його перехід до радянського устрою
висвітлюють в публікаціях Р. Леоненко, Ю.
Станішевський, І. Безгін, А. Лягущенко, О.
Безгін, Я. Чигляєв, Ю. Раєвська. Існування
таких наукових праць дозволяє в загальному
обсязі розглянути проблематику театрального
мистецтво означеного періоду, однак не
виокремлює передумови та становлення
українізації як основного чинника формування
державної театральної та зокрема оперної
культури в Україні.
Мета дослідження – висвітлити роль і
значення передумов та становлення українізації
в першій половині ХХ століття як чинника
формування вітчизняної опери в контексті
національної
культури.
Обґрунтувати
необхідність висвітлення даного матеріалу для
детального вивчення історії українського
оперного мистецтва радянського періоду.
Виклад основного матеріалу. Паралелі
між революцією соціуму та революцією
мистецтва проводяться чи не у кожному
культурному та мистецькому дослідженні.
Саме революція початку ХХ ст. певно
найяскравіше
відобразилася
на
історії
українського
народу
з
усіх
періодів
трансформацій нашої країни, які відбувалися до
заснування Російської імперії, в час її існування
і після радикального її знищення, яке
підготував дванадцятирічний період 19051917-х рр.
Усвідомлюючи
масштаб
тотальної
трансформації соціально-культурного устрою
населення величезної території колишньої
Російської імперії, та враховуючи культурні та
етнічні
розбіжності
між
республіками,
радянська влада запровадила спеціальну
політику вирішення національного питання –
«коренізацію». «Після проголошення ХІІ
з’їздом РКП(б) (квітень 1923 р.) курсу на
«коренізацію» поняття «українізація» стало
застосовуватися для визначення національної
політики радянської влади у 20-х роках в межах
УСРР» [4, 224] .

Однак, насправді «українізація» на
території сучасної України почалася ще до
декрету про «коренізацію», що породив термін
«українізація». Початок автономії української
культури відбувся у 1917 році з програмою
розбудови Української держави урядом УНР.
Займалося освітньою та культурною
розбудовою української держави Генеральне
Секретарство народної освіти, керівником
якого
став
педагог
Іван
Стешенко.
Секретарство мало в собі чотири департаменти:
вищої освіти, професійної освіти, мистецтв та
загальних справ. Якщо тільки розглянути
функції мистецького департаменту, що робить
у своєму дослідженні Ю. Раєвська, можна
абсолютно підтримати твердження про
«підступ до «українізації»: «В ході засідання
збори ухвалили заснувати при Генеральному
Секретарству народної освіти для завідування
справами мистецтва п’ять відділів: архітектури
(з окремими напрямками щодо малярства,
скульптури, освіти, виставок, аматорських
художників); охорони пам’яток старовини;
театру і театральної освіти, музики, народної
пісні та музичної освіти» [6, 136].
Чималий внесок у підступ до майбутньої
програми
українізації
вніс
Комітет
українського національного театру, який 1918
року був перетворений на Театральну раду,
дорадчий
орган
театрального
відділу.
Театральна рада ухвалила рішення вести всю
документацію виключно українською мовою.
Зокрема з архівних джерел виникає
інформація про клопотання в. о. голови
Театральної
відділу
при
Народному
Міністерстві освіти Людмили СтарицькоїЧерняхівської ще в листопаді 1918 року про
удержавлення Київської опери, шляхом
термінової передачі будівлі оперного театру в
оренду Головному управлінню мистецтв і
національної культури, тобто реквізиції.
Головою Театрального відділу Марією
Старицькою була підготовлена документація
для створення Державного оперного театру:
статут, бюджет, штатний розпис та інше.
Однак,
як
відомо
старання
Голови
Театрального
відділу
були
марними.
Державною опера стала лише з приходом
радянської влади в 1919 році [11, 20; 12, 65-66].
Культурно-освітня політика уряду УНР
спромоглася за досить короткий термін дати
усвідомити
українському народу
свою
національну ідентичність, постулатами якої
керується й сучасна Україна. І хтозна якого
рівня художньої культури досягла б наша
держава, якби не остаточне знищення
Української Народної Республіки. Прийшовши

252

Мистецтвознавчі записки

Випуск 39

до влади, більшовики пішли на поступки
республікам,
що
вимагали
власної
самоідентифікації, апелюючи їм політикою
«коренізації». Паралельно з цим вперше
офіційно з’являється назва прояву української
культури на державному рівні – «українізація».
Однак, насправді за політикою «коренізації»
були приховані адаптивні форми становлення
соціалізму в культурному просторі окремих
республік,
які
поступово
перестали
приховуватись владою.
Перші кроки «радянської українізації»
були здійснені ще в 1919 році зі створенням
Державної української музичної драми. Театр
відкрився 28 липня виставою «Утоплена»
Миколи Лисенка. Були підготовлені балет
«Азіаде» Й. Гютеля та опера «Галька»
Монюшко і «Тарас Бульба» Миколи Лисенка.
Однак останні дві опери не були показаними
через окупацію Києва вже у вересні 1919 року.
Театральна трупа розпалася назавжди.
Через українізацію відбулося активне
впровадження української мови в соціальне та
культурне життя населення, що яскраво
відобразилося на театральному репертуарі,
зокрема оперному. 1925 року оперний театр
відкрився у Харкові як Українська Державна
Столична Опера, а опери Києва та Одеси у 1926
році стали академічними. Того ж 26-го року
декретом Ради народних комісарів УСРР всі
три українські опери було «українізовано».
Тому лібрето всіх опер у репертуарі мало
звучати українською мовою.
Вже в перший сезон «українізована»
Київська державна академічна українська опера
випустила українською «Аїду» Верді (саме нею
1 жовтня було розпочато сезон), «Намисто
Мадонни» Вольф-Феррарі, «Золотий півник»
Римського-Корсакова, «Мадам Баттерфляй»
Пучіні, «Мейстерзінгери» Вагнера та інші [8,
197].
Певна річ за такої різкої необхідності
виникла потреба перекладу. Перекладачами
текстів лібрето того часу стали М. Рильський,
Л. Старицька-Черняхівська, О. Варавва та інші.
При
чому
як
стверджує
дослідниця
перекладання й перекладачів Лада Коломієць у
своєму виданні «Український художній
переклад 1920-30-х років…» за часи роботи
завлітом в Київській опері (з 1934 по 1950рр.
(окрім воєнного періоду)) М. Рильський
займався не лише перекладом оперних лібрето,
а й редагуванням [3].
Науковець М. Стріха більш детально
досліджує це питання у статті «Максим
Рильський та «українізація» опери», де описує
факти і припущення щодо редагування

Рильським перекладів опер Л. СтарицькоїЧерняхівської
(«Аїда»)
О.
Варрави
(«Севільський
цирульник»)
та
інших
репресованих авторів [9, 9].
Окрім перекладів у Київській опері, за
словами В. Туркевича, репертуар вперше став
наповнюватися
власними
українськими
операми: «Тарас Бульба», «Різдвяна ніч» М.
Лисенка, «Запорожець за Дунаєм» С. ГулакаАртемовського, «Кармелюк» В. Костенка,
«Дума
чорноморська»
С.
Потоцького,
«Беркути»
(«Золотий
обруч»)
Б.
Лятошинського» [10].
Одеська опера в активні роки українізації
познайомила глядача з такими українськими
операми як «Розлом» В. Фемеліді, «Самійло
Кішка» Б. Яновського, «Золотий обруч» Б.
Лятошинського, «Орлиний бунт» А. Пащенка.
Новостворена опера у Харкові мала на
меті закарбуватися як головна столична
українська опера. До п’ятиріччя заснування
оперного театру в журналі «Мистецька
трибуна» була опублікована стаття: «З жовтня
ц. р. минуло п’ять років, як наш театр вперше
дав завісу постійної української опери у столиці
пролетарської України. Почали ми тоді нашу
працю, маючи в своєму музичному портфелі
лише одну оперу українською мовою
«Сорочинський ярмарок» муз. Мусоргського, а
в серцях наших було давнє й велике бажання
створити нарешті постійний український
оперовий театр, якого, на жаль, за весь час
свого історичного існування український народ
не мав. В репертуарі першого сезону (1925 р.)
не було й однієї оперової назви оригінальної
творчості українських композиторів і в
шостому сезоні столичної опери ми маємо
колосальну перемогу в репертуарі, і наша опера
вже нараховує 50% оригінальної музичної
творчості...» [2, 5].
За перші п’ять років існування
Харківська
опера
встигла
показати
«Кармелюка» В. Костенка, «Купало» Б.
Вахнянина,
«Золотий
обруч»
Б.
Лятошинського, «Тарас Бульба» М. Лисенка,
«Вибух» Б. Яновського. Крім того в репертуарі
мали місце балети «Вогонь над Гангом» Б.
Яновського,
«Пан
Каньовський»
М.
Вериківського. Впевнено закріпились на сцені
театрів українізовані опери — «Русалка» О.
Даргомижського та «Князь Ігор» Олександра
Бородіна [1].
Історичним зламом українізації став 1926
рік, коли в червні на Пленумі ЦК ВКП(б), в
тексті резолюції якого мова йде про наступне:
«Партія обстоює самостійний розвиток
української культури, виявлення всіх творчих
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сил українського народу. Партія бореться за
широке використання українською культурою,
що будується, всіх цінностей світової культури,
за її рішучий розрив з традиціями провінційної
обмеженості і рабського наслідування, за
створення нових культурних цінностей, гідних
творчості великого класу… [] Але партія
робить це не шляхом протиставлення
української культури культурам інших народів,
а шляхом братерської співпраці робітничих і
трудящих мас усіх національностей у справі
будівництва
міжнародної
пролетарської
культури, у яку український робітничий клас
зможе внести свою частку» [5, 336].
Спонуканням до такого рішення сприяв так
званий «національний комунізм», що почав
розвиватися на території УСРР, який
відрізнявся від комуністичних ідеалів СРСР.
Саме цим пленумом радянська «українізація»
була трансформована в бік суто комуністичних
постулатів, а попередні показові реформи щодо
підняття української культури стали викритими
й зміненими на користь більшовицької влади.
У цілому представники радянського
комунізму по-різному дивилася на оперне
мистецтво. З одного боку, оперу вважали
найбільш буржуазним мистецтвом, що не має
місця в розбудові пролетарської держави, з
іншого – найбільш пролетарським за своєю
суттю. З 1926-го року радянська українізація
стала повністю комуністично спрямованою.
Влада вимагала зміни репертуару, що сприяло
появі ідейно спрямованих опер, таких як
«Іскри» Розентора, «Вибух» Б. Яновського,
«Бур’ян», «Поема про сталь» В. Йориша,
«Розлом» В. Фемеліді та інших.
Наукова новизна полягає у осмисленні
впливу українізації на оперне мистецтво в
Україні. Вперше детально розглядається
українізація культури доби УНР – і до появи
самого поняття «українізація», яке з’явилося
після формування УСРР.
Висновки: шляхом аналізу наукових
публікацій, монографій та архівних джерел
можемо визначити підходи та становлення
«українізації» оперного мистецтва в першій
половині ХХ століття. Визначити окремі
прояви піднесення оперного мистецтва в
контексті національної культури. Виникає
можливість
провести
порівняння
між
піднесенням та спадом активного прояву
української національної культури в період
Української
Народної
Республіки
та
Української
Соціалістичної
Радянської
Республіки.
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СЦЕНІЧНА ТВОРЧІСТЬ БОГДАНА СТУПКИ:
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМІВ І МЕТОДІВ ЙОГО АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Мета роботи. Висвітлити специфічні особливості сценічної творчості видатного театрального діяча Б.
Ступки та охарактеризувати особливості прийомів та методів його акторської майстерності. Методологія
дослідження сценічної діяльності Богдана Ступки базується на: аналітичному методі – для опрацювання
культурологічної, мистецтвознавчої і театрознавчої наукової літератури; типологічному методі – на виявлення
та визначення прийомів його акторської майстерності; мистецтвознавчому методі – визначення внеску Б. Ступки
в розвиток українського драматичного театру та стилістичної специфіки його акторського мистецтва,
індивідуальності художнього пошуку, виявлення художньо-естетичних особливостей його сценічної творчості;
когнітивному методу – для обґрунтування унікальності акторської майстерності митця, виявленню та
окресленню специфіки його індивідуальних творчих методів у процесі роботи над художнім образом. Новизна
дослідження полягає у проведеному комплексному аналізі сценічної творчості Б. Ступки як одного з провідних
українських театральних майстрів кінця ХХ – початку ХХІ ст. Уперше охарактеризовані особливості прийомів
та методів його акторської майстерності. Висновки. В результаті здійсненого аналізу дослідження можна дійти
висновку, що особливими, оригінальними, специфічними рисами творчості Б. Ступки було дотримання
ключових критеріїв естетичної цінності постановки; глибинне проникнення в психологію персонажа та її
повноцінне розкриття; філософський підхід до осмислення літературного першоджерела; вірна природа почуттів
та способу існування персонажа; наділення персонажа жорстко організованою пластикою.
Ключові слова: Ступка Богдан, театр, актор, акторська майстерність.
Gusakova Nina, candidate of pedagogical sciences, professor Department of directing and mastery of the actor
of the Kyiv National University of Culture and Arts; Khvostova Taisiya, master of screenwriting art, Kyiv National
University of Culture and Arts
Stage creativity of Bogdan Stupka: features of the techniques and methods of his acting skills
The purpose of the article. To highlight the specific features of the stage work of the outstanding theatrical figure
B. Stupka and to characterize the peculiarities of the techniques and methods of his acting skills. The methodology of
research of Bohdan Stupka's stage activity is based on: analytical method - for the elaboration of culturological, art and
theatrical scientific literature; typological method - to identify and determine the techniques of his acting skills; art history
method - determining the contribution of B. Stupka to the development of Ukrainian drama theater and stylistic specifics
of its acting art, the individuality of artistic search, the identification of artistic and aesthetic features of his stage work;
cognitive method - to substantiate the uniqueness of the artist's acting skills, to identify and outline the specifics of his
individual creative methods in the process of working on the artistic image. The scientific novelty of the study lies in the
comprehensive analysis of the stage work of B. Stupka as one of the leading Ukrainian theater masters of the late XX early XXI century. The peculiarities of the techniques and methods of his acting skills are described for the first time.
Conclusions. As a result of the analysis of the research it can be concluded that the special, original, specific features of
B. Stupka's work were the observance of key criteria of the aesthetic value of the production; deep penetration into the
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psychology of the character and its full disclosure; philosophical approach to understanding the literary source; the true
nature of the feelings and way of life of the character; endowing the character with rigidly organized plasticity.
Key words: Stupka Bohdan, theater, actor, acting skills.

Актуальність теми дослідження. Високий
рівень культури і мистецтва в сучасному
українському
суспільстві
є
важливою
передумовою
розвитку
держави.
Трансформаційні процеси початку ХХІ ст.,
зокрема зміна ролі театру в житті сучасної
людини, тенденції до змін у підходах до
мистецької освіти, поява та затвердження
інноваційних явищ в галузі мистецтва і
культури
актуалізують
дослідження
проблематики сценічного мистецтва.
Неабиякої
актуальності
серед
вітчизняних науковців набуває здійснення
теоретичного
аналізу
вітчизняного
театрального мистецтва та дослідження творчої
діяльності провідних театральних діячів з
метою визначення провідних тенденцій
сучасного сценічного простору і перспектив
подальшого розвитку національного театру,
виявлення нагальних проблем українського
театру та окреслення шляхів їх вирішення.
Театр відрізняється від усіх інших
видовищних
видів
мистецтв
живістю
спілкування, що відбувається на очах глядача,
швидкоплинністю гострого, природного та
хвилюючого діалогу людини з людиною.
Створення живої та захоплюючої дії на сцені є
першочерговим завданням, оскільки головним
інструментом театру є людина, яка надає
сенсово-змістове
наповнення
формі
акторського мистецтва.
Творча діяльність відомого актора
сучасності Б. Ступки (1941–2012 рр.) здійснила
безпосередній вплив на формування та
розвиток українського театрального мистецтва.
Його мистецькі здобутки займають значне
місце в сучасному національному театральному
процесі, оскільки відображають суттєві пошуки
та досягнення провідних вітчизняних діячів
сценічного мистецтва ХХ ст.
Актуальність дослідження зумовлена
важливістю
ґрунтовного
вивчення
та
осмислення сценічної творчості Б. Ступки –
одного з провідних вітчизняних театральних та
кіноакторів другої половини ХХ – початку ХХІ
ст. з метою виявлення впливу його професійної
діяльності
на
розвиток
українського
драматичного театру.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Теоретичну базу дослідження специфіки
сценічної творчості Б. Ступки складають праці
театроі
мистецтвознавців,
а
також

представників інших наукових напрямів, а
саме: М. Гринишиної, Н. Єрмакової, В.
Шпаківської, Г. Веселовської, М. Лабінського.
Окремі аспекти акторської діяльності Б. Ступки
висвітлено
в
аналітично-соціологічному
комплексному
дослідженні
В. Жили,
О. Салати, Н. Соколенко, О. Тукалевської, І.
Чужинової. Важливим джерелом матеріалу для
теоретизації особливостей сценічної творчості
Богдана Ступки є наукова праця О. Уманець.
Надзвичайно багатий матеріал щодо специфіки
сценічної творчості Богдана Сильвестрович
Ступки подано доктором історичних наук В.
Мельниченком у працях «Богдан Ступка :
штрихи до портрету», «Майстер» та першій
науковій біографії актора «Богдан Ступка.
Біографія». Серед мемуарної літератури варто
виділити працю Р. Коломійця «Пристрасті за
Богданом», що є скоріше романізованою
біографією – досліджуючи особистість Б.
Ступки в різноманітних ракурсах, автор подає
психологічний портрет актора, а також книгу
М. Загребельного з серії «Великі українці»
«Богдан Ступка». Значний фактологічний
матеріал для дослідження творчої діяльності Б.
Ступки на сценах українських театрів міститься
в рецензіях та критичних статтях.
Незважаючи на наявність значної
кількості
наукових
праць,
критичноаналітичних
статей
та
нарисів
у
публіцистичних
виданнях,
присвячених
вивченню та аналізу різноманітних аспектів
українського театрального мистецтва другої
половини ХХ – початку ХХІ ст., феномен
акторської майстерності Б. Ступки досі не
отримав належного висвітлення. Комплексного
мистецтвознавчого дослідження сценічної
творчості Б. Ступки проведено не було – лише
деякі аспекти творчої діяльності майстра
знайшли відображення у науковому доробку
українських вчених.
Метою дослідження є висвітлення
специфічних особливостей сценічної творчості
видатного театрального діяча Б. Ступки та
охарактеризування особливостей прийомів та
методів його акторської майстерності.
Виклад основного матеріалу. Специфіку
сценічної творчості Б. Ступки неможливо
визначити та охарактеризувати поза межами
українського
театрального
простору,
ізольовано
від
особливостей
розвитку
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вітчизняного театру другої половини ХХ –
початку ХХІ ст.
Період творчої діяльності Б. Ступки на
сцені Львівського академічного драматичного
театру ім. М. Заньковецької – надзвичайно
важливий етап, що пов'язаний з формуванням
та
еволюціонуванням
світоглядних
та
професійних позицій митця, його становленням
як театрального актора. Формуванню творчих
здібностей актора значно посприяв особливий
вид
творчого
підходу,
виявлений
заньківчанами та безпосередньо Б. Тягном під
час навчання Б. Ступки в студії при театрі та в
перші роки творчої діяльності як повноцінного
члена трупи. Прагнучи досягнути найвищого
ступеня власних здібностей, Б. Ступка сприяв
процесу їх формування, а колеги-наставники,
режисери Львівського театру ім. Марії
Заньковецької, підмічаючи творчі прояви
молодого актора, сприяли їх втіленню в
реальність, надихаючи, посилюючи інтерес до
театрального мистецтва.
Сценічна
творчість
актора
позиціонується як процес створення сценічного
образу – різновиду художнього образу, що
тісно пов’язаний з іншими категоріями
естетики, зокрема категоріями прекрасного
(пластично-виразного),
трагічного,
піднесеного,
комічного,
традиції
та
новаторства та ін.
У контексті дослідження специфіки
сценічної творчості Б. Ступки необхідно
важливу увагу приділити його методам роботи
над створенням дійової особи образу ролі та
відповідної артистичної техніки.
Критики відзначали гру Б. Ступки як
«портретну», наголошуючи на тому, що актор
надзвичайно винахідливий, спостережливий, з
необмеженою фантазією, «портретист дуже
тонкого, а іноді, коли цього допускає
драматургічний
матеріал,
вражаюче
живописного стилю» [3, 46].
Б. Ступка активно використовував
різноманітні засоби зовнішньої акторської
виразності, знаходячи відповідну характеру,
темпераменту та психофізичному стану свого
персонажа пластику – ходу, рухи, жести та ін.
Наприклад, у виставі «Дядя Ваня» А. Чехова, за
режисерським задумом, взаємодія дійової
особи Войницького, у виконанні Б. Ступки, з
іншими персонажами залежала від найтонших
взаємозв’язків між виразом обличчя, жестами
та інтонаціями, тому міміка, жестикуляція та
мова використовувались актором, як передача
певних значень, прихованих намірів та емоцій.
Проте
найбільш
вдало
актор
використовував
«найбагатший
вимір

експресивності» - обличчя. Міміка актора, як
універсальний засіб вираження емоцій, задана
найскладнішими
анатомо-фізіологічними
особливостями, була максимально виразна.
Американські дослідники Екман та
Фрізен наголошують, що психологи поділяють
міміку людського обличчя на кілька типів та
виділяють певні функції обличчя. Існують
шість основних типів вираження обличчя, що
властиві людині, коли вона відчуває радість,
печаль, огиду, гнів, страх або цікавість. У
творчості Б. Ступки кожен елемент міміки
позиціонується як матеріалізовані думки
персонажу.
Експресію
обличчя
актор
надзвичайно майстерно застосовував для
підкреслення
вербальних
елементів,
акцентуванні на певній психологічній реакції
його персонажу на різноманітні стимули, в
процесі передачі повідомлення партнерам по
сцені та/або глядачу поглядом.
Варто зауважити, що обличчя актора, як
тілесний, природний феномен людини, втілює
не лише зовнішні, але й внутрішні душевнодуховні характеристики. На думку дослідників,
обличчя людини може ставати маскою, що
передбачає в соціальному просторі при
виконанні актором соціальних ролей. У цьому
контексті, контексті соціальної взаємодії, маска
обличчя це одна з можливих, найбільш
значущих для даної ролі характерних рис
індивіда. Як засіб художньої виразності маска
має донести до глядача найбільш суттєві
особистісні характеристики персонажа [6, 11].
Найбільш могутнім засобом акторської
виразності Б. Ступки були очі, що відображали
внутрішню енергію його персонажа. Актор
створював органічну маску за допомогою
власних м’язів обличчя. Прагнучи до
психологічної індивідуалізації ролі, він
використовував
насичені
емоційними
переживаннями персонажа, погляди як
найбільш повноцінний виражальний засіб для
розкриття внутрішніх рис героя.
Богдан Ступка активно застосовував
різноманітні жести як засоби зовнішньої
акторської виразності для передачі певного
обсягу інформації, що виражена актором в
конкретно-пластичній формі. Він створював
жести не лише руками, а й засобами інших
частин тіла чи усього тіла; в органічному
поєднанні з вербальними засобами виразності
(зі словом та інтонацією) створені актором
жести, як найбільш значущі компоненти
пластичної партитури ролі, розкривали власні
образно-виражальні можливості.
Значущим елементом творчого почерку
актора
Б.
Ступки
були
рухи
як
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індивідуалізовані деталі, що характеризували
образ певного персонажу в цілому і надавали
йому яскраво вираженого знакового характеру
(наприклад, зміна ходи персонажу в постановці
«Дядя Ваня» декодувалася глядачем як зміна
внутрішнього стану Войницького; особливості
ходи Тевеля характеризували його соціальний
статус, темперамент, вік та стан здоров’я) або
набували метафоричного значення, що
розкривали
глибинні
аспекти
його
психологічної реакції на певні події чи ситуації
(наприклад,
коли
Микола
Задорожний
занурював руки в холодну воду, прийшовши з
морозу).
У процесі розкриття образу персонажу Б.
Ступка також використовував пози як
конвенційні знаки, в яких перед статичним
станом міміку, жести та рухи поєднано
відповідним сценічній дії чином.
Створені актором персонажі вирізнялися
детальністю, достовірністю, а процес їх
втілення – гостротою, вражаючою віртуозною
органікою, вмінням увійти в емоцію героя.
Специфікою акторської майстерності Б. Ступки
було вміння грати все очима, тривалими
паузами,
інтонаційними
натяками,
багатозначним мовчанням.
Плідною та унікальною акторською
роботою Б. Ступки, його кульмінаційним піком
акторської творчості було створення образу
ролі персонажа Тев’є-Тевеля за мотивами
збірки оповідань Шолом-Алейхема «Тев'єМолочар»
(постановка
С.
Данченка,
Національний академічний драматичний театр
імені Івана Франка). Особливістю роботи над
дієвим персонажем образу Тев’є-Тевеля є
створення ролі Б. Ступкою не через нюанси
певної характерності та інтонації мовлення, а
через пластику, що розкриває оригінальну
святковість та гротесковість.
Пластика та жести Ступки-Тев’є, що
запам’ятався «гордістю у поставі та гіркотою в
очах» [4, 8], були дещо екстатичними, а танець,
що складався лише з кількох простих рухів,
посприяв окресленню його як незабутньої та
непересічної особистості [5, 489].
Незважаючи на майстерне використання
вербальних засобів виразності, театральні
критики акцентували на приголомшливому
ефекту, якого акторові вдалося досягнути «у
довгих паузах у драматичні хвилини, коли його
герой не кричить, а мовчить, мовчки
одягається, мовчазно слухає, мовчки очікує,
мовчазно дивиться. Мовчання – смерть для
цього Тев’є, тому, що майже вся насолода і
майже вся цікавість життя для нього – в
розмовах».

Створюючи та розкриваючи образ
старого мудрого, досвідченого єврея-селянина
Б. Ступка уникав зовнішньої правдоподібності
чи копіювання, точно та правдиво відображав
правду життя Тевеля. В його виконанні
головний герой – втілення щирої душі та
людської гідності. Достеменне розуміння
психології персонажу водночас викликає
психологічні зміни в актора, що надають
імпульс до фізичної поведінки.
У 1997 р. С. Данченко здійснив
постановку шекспірівського «Короля Ліра»,
головну роль в якій виконав Б. Ступка.
Звернення до цього унікального образу
англійського драматурга та його творче
переосмислення Б. Ступкою мали власну
специфіку – актор репрезентував індивідуальне
бачення глибинної філософії піднебесного
монаха, якому судилося проходить складний
шлях від жорстокого тирана до просвітленого
страждальця.
Актор, окрім низхідної, демонічної лінії
образу, відтворив висхідну лінію, тяжіння до
своєрідного вищого ангельського образу.
У виконанні Б. Ступки Лір уособлював
новаторське
прочитання
шекспірівської
філософської
концепції,
репрезентуючи
сучасне
декодування
проблематики
просвітлення в божевіллі. Актор знайшов
надзвичайно майстерний хід, шукаючи
можливість передати серцевий біль свого
персонажа, уникнувши штампів – у сцені, коли
Лір слухає сповідь Корделії, замість того, щоб
торкатися рукою лівої сторони грудини, Б.
Ступка лише стискує лівою рукою скрючені
пальці. Жест, названий актором «пульсуюче
серце короля» – перше свідчення початку його
трагедії [1].
Майстерність перевтілення Б. Ступки
полягала в глибинному зв’язку зі своїм
персонажем на сакральному рівні, що
найбільше помітно в процесі втілення
історичних персонажів – його внутрішня
правда
розширювала
позиціювання
перевтілення з елементу техніка акторської
майстерності на продовження втілення певного
образу. Природа акторського мистецтва Б.
Ступки, увібравши в себе значну частину
безпосередньо життєвого в його діяльності,
базувалася на щирості та «техніці».
Завершальний період творчості Б. Ступки
(2001–2012 рр.) – період активного творчого
пошуку як актора та художнього керівника
Національного академічного драматичного
театру ім. Івана Франка. Даний період
характеризувався
домінуванням
експериментальних рис в сценічній діяльності
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майстра, розширенням амплітуди характерів та
досконалості мистецтва перевтілення.
Як художньому керівнику Національного
академічного драматичного театру ім. Івана
Франка Б. Ступці вдалося не лише зберегти та
примножити набутки попередніх десятиліть, а
й відкрити нові перспективи розвитку
відповідно
тенденційних
особливостей
українського театрального мистецтва початку
ХХІ ст. Серед найзначніших досягнень Б.
Ступки на означеній посаді назвемо: значне
розширення репертуару та його жанрової
палітри з орієнтуванням на художні смаки
глядачів усіх вікових категорій; збереження
найкращих здобутків режисерської спадщини
С. Данченка; орієнтування на «ідеологічно
навантажені» вистави, в постановках яких
закодовано важливі емоційні та інтелектуальні
посилання.
Новизна
дослідження
полягає
у
проведеному комплексному аналізі сценічної
творчості Б. Ступки як одного з провідних
українських театральних майстрів кінця ХХ –
початку ХХІ ст. Уперше охарактеризовані
особливості прийомів та методів його
акторської майстерності.
Висновки. Унікальність Б. Ступки як
інтерпретатора класичних творів української та
світової драматургії полягала в тому, що жодна
з ролей зіграних майстром не була схожа на
попередню ані акторським малюнком, ані
мовою, ані пластикою, ані осмисленням
інтерпретації та появою підтекстів. Йому
вдавалося
досягати
багатогранності
та
автентичності передачі авторського тексту,
сприйняття та режисерського задуму. Він
стверджував, що за законом змінності
акторського творення кожна мить в театрі
неповторна, відтак неможливо зіграти ту ж
саму роль як учора, проте доцільно, не
відступаючи від загального плану вистави,
імпровізувати,
доповнюючи
персонаж
«власним способом мислення та своїм
характером» [2, 50].
Отже,
особливими,
оригінальними,
специфічними рисами творчості Б. Ступки було
– дотримання ключових критеріїв естетичної
цінності постановки; глибинне проникнення в
психологію персонажа та її повноцінне
розкриття; філософський підхід до осмислення
літературного першоджерела; вірна природа
почуттів та способу існування персонажа;
наділення персонажа жорстко організованою
пластикою.
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НОВАТОРСТВО РЕЖИСЕРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ОСКАРАСА КОРШУНОВАСА
Мета статті – виявити особливості театральної режисури О. Коршуноваса та проаналізувати новаторство
його режисерської лексики. Методологія дослідження. Застосовано компаративний та структурний методи, що
посприяло виявленню своєрідності та багатоплановості новаторської режисерської лексики; метод
мистецтвознавчого аналізу, типологічно-структурний метод та метод художньо-композиційного аналізу
сценічних творів, завдяки яким досліджено та структуровано режисерський «інструментарій» та ін. Наукова
новизна. Досліджено режисерську діяльність Оскараса Коршуноваса в контексті провідних стратегій сучасного
європейського театру; на основі мистецтвознавчого аналізу вистав «Там бути тут», «Стара» за Д. Хармсом,
«Здравстуй Соня, Новий рік» за О. Введенським, «P.S. справа ОК» С. Парульскіса, «Роберто Зукко» Б.-М.
Кольтеса, «Гамлет» У. Шекспіра та ін. виявлено і проаналізовано застосовані режисером новаторські способи
репрезентації; визначено характерні риси режисерської лексики О. Коршуноваса і доведено, що вона є відкритою
та динамічною системою, яка розвивається під впливом актуальних проблем сучасного соціуму; введено до
наукового обігу раніше невідомий фактологічний матеріал. Висновки. Режисерське мистецтво О. Коршуноваса
– один із найяскравіших прикладів актуального театру, що торкається проблем сучасної людини, а специфіка
його змісту та форми підкреслює кризу репрезентації кінця ХХ – початку ХХІ ст., що проявляється через
глибинні зміни стосовно дії, почуття, сприйняття сцени, фрагментації, кризи тілесного опосередкування та
інваріантних опор вистави, як на рівні постановки, так і на рівні рецепції. Режисура О. Коршуноваса вирізняється
принциповим новаторством поглядів, прагненням до руйнування ідейної, художньої та методологічної
обмеженості театральної режисури, унікальним трактуванням класичних п’єс як сучасних, з акцентом на
актуальних сьогоднішньому дню моментах, експериментальною розробкою на базі театральної лабораторії
унікальної метафоричності та образності. Дослідження виявило, що характерними рисами режисерської мови О.
Коншуноваса є: застосування принципу деформації, контрасту і трансформації, що набувають форму трагічного
гротеску; закодування в елементах вистави принципів, пов’язаних зі специфікою драматургії; використання
предмету як абстрактної конструкції; використання хору – елементу класичного грецького театру – в постановках
творів сучасної драматургії та ін.
Ключові слова: О. Коршуновас, європейський театр, режисерська лексика, репрезентація.
Ivashchenko Iryna, Associate Professor, Honored Artist of Ukraine, Kyiv National University of Culture and
Arts; Strelchuk Victoriya, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Kyiv National University of Culture and Arts
Innovation of the director's vocabulario of Oskaras Korshunovas
The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the theatrical direction of O. Korsunovas and analyze
the innovation of his director's vocabulary. Methodology. Comparative and structural methods were applied, which
contributed to the identification of the originality and diversity of innovative directorial vocabulary; the method of art
history analysis, the typological-structural method, and the method of artistic-compositional analysis of stage works,
thanks to which the director's "toolbox" has been studied and structured, etc. Scientific novelty. The directorial activity
of Oskaras Koršunovas is investigated in the context of the leading strategies of modern European theater; based on the
art historical analysis of the performances "There to be here", "Old" by D. Kharms, "Hello Sonya, New Year" by A.
Vvedensky, "P.S. case OK "S. Parulskis," Roberto Zucco "B.-M. Colts, “Hamlet” by W. Shakespeare and others, the
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innovative ways of representation applied by the director were revealed and analyzed; the characteristic features of the
director's vocabulary were determined and it was proved that it is an open and dynamic system that develops under the
influence of urgent problems of modern society; previously unknown factual material was introduced into scientific
circulation. Conclusions. The art of directing by O. Korsunovas is one of the most striking examples of contemporary
theater, which deals with the problems of a modern person, and the specificity of its content and form emphasizes the
crisis of representation of the late 20th - early 21st centuries, manifests itself through deep changes in relation to action,
feelings, scene perception, fragmentation, the crisis of bodily mediation and invariant supports of representation, both at
the level of setting and at the level of reception. Directing by O. Korsunovas is distinguished by a fundamental innovation
of views, a desire to destroy the ideological, artistic, and methodological limitations of theatrical direction, a unique
interpretation of classical plays as modern ones, with an emphasis on contemporary moments, an experimental
development on the basis of a theatrical laboratory of unique metaphor and imagery. The research revealed that the
characteristic features of O. Korsunovas' directorial vocabulary are: application of the principle of deformation, contrast,
and transformation, which take the form of a tragic grotesque; coding in elements of presentation of principles related to
the specifics of drama; using the subject as an abstract construction; the use of the chorus - an element of classical Greek
theater - in the performances of works of modern drama, etc.
Key words: A. Korshunovas, European theater, director's vocabulary, representation.

Актуальність дослідження. Актуальне
театральне
мистецтво
неможливе
поза
інтернаціональним художнім контекстом –
одним із найяскравіших проявів наразі є
самоідентифікація сучасного національного
режисерського
мистецтва
як
частини
загальносвітового художнього процесу. У свою
чергу це вимагає розширення та доповнення
чинної теоретичної бази новим фактологічним
матеріалом.
Дослідження професійної діяльності
провідних світових сучасних театральних
режисерів,
виявлення
об’єктивних
та
суб’єктивних
моментів,
що
зумовили
специфіку
творчості,
концептуалізація
особливостей авторських пошуків, аналіз
художньої лабораторії майстрів, художньоестетичних принципів, прийомів та методів
режисури мають принциповий характер у
процесі теоретизації сучасного театрального
мистецтва.
Актуальність дослідження творчості
одного з провідних європейських режисерів
кінця ХХ – початку ХХІ ст. О. Коншуноваса,
засновника та художнього керівника Театру
Оскара Коршуноваса (ОКТ, 1998 р.), лауреата
Європейської театральної премії в номінації
«Нова реальність» (2006 р.), художнього
керівника Національного драматичного театру
Литви (з лютого 2021 р.) зумовлена кількома
факторами: величезним впливом творчості
майстра на розвиток сучасного європейського
театрального мистецтва (на основі дослідження
творчості майстра можливо не лише більш
детально розглянути сучасне театральне
мистецтво, але і простежити тенденції його
розвитку в найближчому майбутньому) та
недостатнім висвітленням його діяльності у
вітчизняному науковому вимірі (особливості
сучасної світової театральної режисури
лишається наразі одним із малодосліджених
українськими науковцями питань в теорії та
історії сценічного мистецтва).

Аналіз досліджень і публікацій. На
сучасному етапі розвитку сучасного мистецтвоі театрознавства значно актуалізувалася
проблематика сучасного режисерського театру.
Проте особливості театральної режисури
Оскара Коршуноваса досі не отримали
необхідного
висвітлення
в
сучасному
українському академічному вимірі. Серед
закордонних
науковців
проблематику
індивідуального
режисерського
почерку
провідного балтійського майстра досліджували
С. Заксайте в науковій статті «Викриття агресії
у творах Оскараса Коршуноваса та Ларса фон
Трієра» [11], Ю. Станішкіте в публікації
«Театральна
історія,
постановочна
ідентичність: стратегія сучасного театру в
країнах Балтії» [8] та ін.
Мета статті – виявити особливості
театральної режисури О. Коршуноваса та
проаналізувати новаторство його режисерської
лексики.
Виклад
основного
матеріалу.
Трансформації в балтійському театрі протягом
останніх десятиліть посприяли суттєвим
змінам, що торкнулися найважливіших
елементів театральної постановки – тексту,
актора і глядача. Зміна статусу театру в
суспільстві,
разом
із
театралізацією
повсякденного життя, передбачає суттєвий зсув
не лише в функціях театру, але і в його естетиці.
Новаторські форми репрезентації в сучасному
театрі, безпосередньо пов’язані з традиціями та
новими тенденціями сценічного мистецтва, а
також різноманітними зовнішнім впливами і
отримали унікальне виявлення в постановках
одного з провідних литовських режисерів – О.
Коршуноваса.
Під час навчання в Литовській музичній
академії (курс Й. Вайткус, 1989–1994 рр.)
Оскарас Коршуновас, представив на головних
литовських сценах трилогію за творами
представників останньої групи авангарду в
Росії оберіу (Об’єднання реального мистецтва),
що виникла в Ленінграді в 1926 р. і діяла до
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початку 1930-х рр. – оповіданнями одного з
найяскравіших письменників російського
літературного
авангарду
ХХ
ст.,
родоначальника російської та європейської
літератури абсурду Д. Хармса «Бути тут» (1990
р.), «Стара» (1992 р.) та п’єсою «Ялинка у
Іванових» поета і драматурга О. Введенського
(вистава «Здравствуй, Соня, Новий рік»),
продемонструвавши новаторське сприйняття
театральної виразності, ідею рівноцінності усіх
засобів,
унікальну
театральну
мову.
Акцентуючи на тому, що оберіути вірили в
підкорення світу та життя людини певним
законам і намагалися знайти закономірності в
творчості, режисер прагне віднайти їх в
театральному мистецтві.
На думку дослідників, саме у вистав
«Бути тут» сформувалися головні постулати
творчості режисера – у постановці, сповненій
чорного гумору та фантастичних ідей, що не
відповідають дійсності, домінували сценічний
мінімалізм (епіцентром дії стало піаніно) та
«чаплінський» образ акторів (образ п’яти
акторів в білих сорочках, чорних костюмах, з
капелюхами та тростинами нагадував образ
Чарлі Чапліна). О. Коршуновас створив
виставу сповнену сюрреалістичних ситуацій, в
якій переважали елементи таємничості, обману
та чуда, ототожнюючи людину з предметом, що
символізував
добу
матеріалізму.
Р. Васінаускайте акцентує, в роботі режисера
поєднуються
трагедія,
жорстокість
та
особливий стиль комедії, що відображений
практично в усіх його виставах [9, 10].
Вистава «Стара» побудована на темі
абсурду – абсурдним є розмови, реакції та дії.
Режисер чітко наслідує логіку автора, який
позиціює повість своєрідним підсумком
власних роздумів про абсурдність буття, а
соціальне зло окреслює за допомогою
метафоричних рис. У творі наявні кілька
сенсових планів: біографічний, що відображає
хармсовський страх арешту, голод, фінансові
проблеми, творчу кризу; літературний, в якому
простежуються посилання до роману Ф.
Достоєвського «Злочин і кара», містеріям К.
Гамсуна та «Пікової дами» О. Пушкіна;
психологічний – автор вперше наділяє героя
особистісно-індивідуальними якостями та
показує
його
внутрішні
переживання;
фантастичний, що проявляється у вторгненні
ірраціонального зла в життя героя в образі
старої та філософський план, що пов’язаний з
проблемою віри та зневір’я [4, 11]. Посилюючи
онтологічний сенс категорії абсурду в
літературному
першоджерелі,
режисер
акцентує на тому, що страх арешту,
переслідування
та
кари
викликаний
вторгненням ірраціонального зла в життя героя.

Наймасштабнішою
постановкою
з
трилогії О. Коршуноваса за оберіутами стала
вистава «Здравстуй, Соня, Новий рік» за п’єсою
О. Введенського «Ялинка у Іванових» режисер залучив 30-ть акторів, а постановка
вирізнялася
оригінальною
музикою
(композитор Г. Садейка), наскрізними партіями
хору, що доповнювалися поєднанням партитур
світла і відео. Варто наголосити, що, на думку
літературознавців, означена п’єса збігається з
французьким театром абсурду, зокрема
першою п’єсою Є. Іонеско «Урок». О. Шамарін
стверджує, що спільна спрямованість на
критику чинної мови, відмова від прийнятих
законів розвитку театральної дії, абсурд та
алогічність як основна характеристика тексту,
створюють відчуття типологічної близькості
театру Введенського до творів Іонеско [3, 15].
О. Коншуновас надзвичайно вдумливо
підійшов до постановки драматургічного твору
О. Введенського, якого вважав поетом (на
відміну від театрального та надзвичайно
кінематографічного, на його думку, Д. Хармса)
[1, 131], а головне навантаження поетичної
постановки переніс на осмислення тексту в
інтонаціях. Ремарки постановник перетворює
на частину театрального тексту, який виконує
хор.
Відповідно до режисерського бачення,
ретельна робота над інтонацією проводилася не
за єдиною системою, а за власним принципом у
кожній окремій сцені. Завдяки різнорідності
створюється особлива естетика, принцип
існування актора – перед глядачем постає
цілісна картина особливого світу, що
складається з напівмеханічних рухів акторів з
зафіксованою гримасою, зображення кокетства
скупими жестами, криків, наближення до
зовнішнього натуралізму, різнорідної музики та
напівреалістичних костюмів.
Особливу увагу привертає сценографічне
вирішення: метрове «палаццо» колоно-арочної
форми, що розміщено вздовж задника на всю
довжину сцени та поворотні білі екрани над
ним, що в певні моменти освітлюються
необхідним кольором та розсуваються,
відкриваючи хід для персонажів або хору; на
центральний
екран
проектується
відео
(переважно кадри із зображенням часового
механізму і очного яблука, що червоніє).
Практично порожній простір вирішений в
чорних тонах стає контрастним тлом для
акторів, вдягнутих у білі костюми С.
Страукайте (елементи чорного одягу наявні
лише на виконавці ролі няні). Єдиною
поверхнею природного кольору був паркет,
викладений хрест-навхрест (натяк на різдвяну
страту, коли дерева вбивають для прикраси,
освячення та принесення в жертву одночасно).
Художник-постановник З. Кемпінас прагнув
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створити урочистий настрій внаслідок симетрії
та ритму колон. Величезний металевий
годинник «ліворуч від дверей» уособлювали
примарного свідка подій, а послідовність чисел
на ньому відповідав послідовності годин,
виділених автором у п’єсі [7].
Театральні критики акцентують на тому,
що «всі складові частини вистави прилипають
один до одного, як зубці зубчатого колеса, що
призводить в дію злагоджений механізм. З
іншого боку, в кожному з них по-різному
закодовано стрункий принцип, пов’язаний з
поетикою театру Введенського» [6]. Режисер
чітко осмислив специфіку не лише тексту
п’єси, але і особливий тип взаємовідносин з
реальністю, закладений автором – в його
філософській
ліриці
розробляються
есхатологічні мотиви часу, смерті та
Божественного втручання [7]. У візуальному
плані це проявилося в фокусуванні уваги
засобами зовнішньої акторської виразності
(вербальні та пластичні елементи) та
аудіовідеорядом (звукова партитура, що
набувала особливого значення, наприклад,
постріли Доктора сприймалися як частина
музичної текстури; відео) на часі та смерті як
двох
найважливіших
універсумів
О.
Введенського. Акцент на Бога режисер робить
засобами відепроектування – саме він дивиться
на присутніх з величезного екрана в центрі
сцени.
На думку театрального критика Р.
Паукстіте, надзвичайно важливою особливістю
етики
О.
Коншуноваса
є
уникнення
позитивного або негативного оцінювання
людських слабкостей: «він сміється, але ні над
чим не знущається. На повільному шляху
людини до смерті від народження все має сенс,
іноді парадоксальний, але завжди трагічний, і
ця трагедія була б нестерпною, якби
супроводжувалася сльозами, а не радістю та
святом» [7].
Невдовзі О. Коршуновас звертається до
аналізу соціокультурного середовища і
здійснює
постановки
п’єс
сучасних
драматургів, ставши першим режисером, який
досліджував
суспільство
незалежної
пострадянської Литви, його конфлікти та
взаємовідносини. Його творчість органічно
поєднує постановки класичного і сучасного
театру – вистави за п’єсами М. Равенхілла, М.
фон Майєнбурга, Й. Фоссе та С. Кейн здійснили
вплив інсценізації творів Софокла, У.
Шекспіра, М. Булгакова, А. Стріндберга та ін.
Протягом 1990–1998 рр. О. Коршуновас
створював постановки під егідою Литовського
національного драматичного театру – творчим
кредо його режисури стало осучаснення
класичних п’єс, оскільки театр повинен
зображувати теперішнє, а іноді і випереджати

час. Вистави «P.S. справа ОК» С. Парульскіса,
(1997 р.) та «Роберто Зукко» Б.-М. Кольтеса
(1998 р.) присвячені трагедії молодої людини –
у першому випадку режисер репрезентує
історію 30-літнього юнака, учня-Ісаака, який
перейшов від однієї ідеологічної системи до
іншої (іде вистави виникла в результаті
імпровізації творчої трупи), а в другому, що
став своєрідною відповіддю на виставу
«Гамлет» Е. Някрешюса, – перетворив Роберто
Зукко, парубка який вбив батька, мати,
поліцейського та дитину, на романтичного
героя, котрий кидає виклик суспільству. На
думку театрознавців, вистава «Роберто Зукко»
– одна з найсильніших постановок режисера, в
якій головний герой мчить по життю на
роликових ковзанах (на сцені було встановлено
бан для скейтборду), захоплюючи та збиваючи
з ніг перехожих в пориві самогубця; незворотно
«випадає з людського зв’язку» і опиняється
обличчям до обличчя з «чимось іншим», що
змушує його не з власної волі грішити проти
людства. Надзвичайно емоційно виразно була
вирішена сцена вбивства Роберто Зукко
заручника – він надягав на його голову
целофановий пакет і робив постріл – коли
стінки пакету офарбовувалися кров’ю, тіло
повільно осідало.
У 1998 р. разом з актором М. Будрайтісом
та композитором Г. Содейкою він заснував
Театр Оскараса Коршунова – незалежну та
універсальну театральну інституцію, що
розвивалася
відповідно
цілеспрямованій
репертуарній
політиці
та
сповідувала
цілеспрямований
дух
експериментальної
режисури [10, 324]. З 2009 р. театр, якому було
присвоєно почесне знання Вільнюський
міський театр отримує власне постійне
приміщення (до цього часу постановки
здійснювалися на орендованих театральних
майданчиках), що стало новим культурним
центром столиці. Постановки Театру Оскараса
Коршуноваса
–
«Сон
літньої
ночі»
У. Шекспіра, «Дивна і сумна історія Ромео та
Джульєтти»,
«Вогняний
лик»
М. ван
Майєнбурга, «Майстер і Маргарита» М.
Булгакова, «Едип-цар» Софокла та ін. –
відповідно власному кредо режисера не лише
відображають теперішнє, а зазвичай навіть
випереджають час, передбачаючи майбутнє і
позиціюючись як попередження: класичні
п’єси він осмислює як сучасні, акцентуючи на
актуальних сучасному глядачу моментах, а
сучасні п’єси – як класичні, що передають щось
універсальне і позачасове.
На думку литовської дослідниці Ю.
Станішкіте, появу нових способів репрезентації
в сучасному балтійському театрі можна
концептуалізувати як саморефлективність та
контрканонічні репрезентації – тенденції, що
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тісно пов’язані між собою і торкаються
трансформації уявлень про мову, тіло та
сприйняття в сучасній культурі і критичній
теорії, а також локальних моделях театральних
вистав. Театрознавець акцентує на тому, що
діяльність О. Корсуноваса – представника
молодого покоління балтійського театру є
симптомом пострадянського періоду, коли
конструювалися перехідні ідентичності та
виконувалися нові сценарії соціального
минулого і майбутнього [8, 537].
У 2008 р. О. Коршуновас здійснює
постановку п’єси У. Шекспіра «Гамлет», що
ознаменувала новий етап його творчості.
Режисер відкриває студію ОКТ – новий
робочий простір, що зосереджує діяльність в
напрямку
лабораторних
досліджень.
Абсолютними
прикладами
театральної
лабораторії ОКТ стали вистави «На дні» М.
Горького, «Міранда» за п’єсою «Буря» У.
Шекспіра, «Чисті» С. Кейн, «Весілля» Б.
Брехта, «Записки божевільного» М. Гоголя,
«Людина з Подольська» Д. Данилова та ін.
На
думку
дослідників,
експериментальний простір, що поєднує
наукову лабораторію, перформанс і п’єсу
найкраще проявляється в конкретних виставах
Театру О. Коршуноваса: трилогії «Гамлет» У.
Шекспіра (2008 р.), «На дні» М. Горького (2010
р.) та «Чайка» А. Чехова (2014 р.) [11].
Відповідно до режисерського бачення, «Чайка»
продовжує теми, розкриті у перших двох
вказаних постановках. Актори і глядачі у
виставі «На дні» сидять за одним столом –
таким чином він остаточно руйнує рубікон між
ними, а в «Чайці» цей процес стає ще більш
радикальним у прагненні створити враження,
ніби дія відбувається за участю глядача.
Трилогія створена таким чином, щоб актори не
могли ховатися за декораціями, сценою або
один за одним. У першій частині трилогії –
«Гамлеті» - режисер аналізує тему обману та
провини, оскільки головний герой підходить до
суті життя, до істини (виявлення хто ж вбив
його батька) театральним шляхом: він викриває
свого дядька Клавдія, наказуючи акторам
розіграти сцену, схожу на вбивство його батька
– не в змозі витримати це видовище, Клавдій
йде, чим і видає себе. Таким чином
переконливо зіграний перформанс може
допомогти виявленню значних даних, що
згодом будуть перетворені на процесуальні
докази.
Гамлет у виконанні Д. Мешкаускаса є не
просто альтер его режисера, він грає роль
Гамлета-режисера, який створює уявний
Ельсинор – «видовище – зашморг, щоб
заарканити совість короля» [2]. Головний
герой,
зіштовхнувшись
з
«чимось»,
невідворотно
лишається
самотнім;
не

зважаючи на те, що Гамлет намагається
наслідувати присязі, яку дав батьку-привиду,
його веде не жадоба помсти, а власна уява –
відповісти на питання «бути и не бути» означає
перетнути межі розуму та уяви, щоб відчути на
досвіді, що таке та «незвідана країна, з якої не
повертається жоден перехожий» [2]. У
постановці О. Коршуноваса «Гамлет» - це
трагедія уяви.
Режисер довірив ролі Клавдія та Привида
батька Гамлета одному актору Д. Гавенонісу,
таким чином демонструючи ілюзорність
вибору Гамлета – вони обидва одночасно
істинні і ілюзорні, як бачення гамлетовської
уяви, їх виконання різниться єдиним жестом.
Водночас актору вдалося не лише віртуозно
змінювати маски, але й психологізувати їх,
зображуючи, практично ототожнюючись з
роллю.
Обравши відкритий принцип уяви,
режисер лишається вірним йому протягом усієї
постановки і прагне допомогти глядачу уявити
те, що неможливо зіграти. Відповідно
специфіці режисерського бачення п’єси, смерть
у виставі не зображується, наприклад, Клавдія
не вбивають, не помирає в процесі дуелі Лаерт
(Гамлет відкрито поливає себе фарбою, що
імітує кров), вбитий у засаді Полоній падає, але
одразу встає і сідає біля гримерного дзеркала
[2].
Поетико-символічним
вираженням
невидимого стає мовчання, невипадково
останні слова п’єси: «решта – тиша».
У постановках О. Коршуноваса обман
може використовуватися для розкриття правди,
тобто театр використовується для того, щоб
розкрити реальність, що стане більш
правдивою і чистою, без жодних прикрашень і
жорстокості, а збіг – кращий режисер, який
може проявлятися лише в роботі, в процесі
колективної творчості, в діалогах та перетинах,
протистояннях та протиріччях [5].
Новаторська лексика режисури О.
Коршуноваса позначилася на сучасному
європейському
театральному
мистецтві,
вплинувши
на
формування
провідних
тенденцій та теоретичних підходів.
Наукова
новизна.
Досліджено
режисерську діяльність Оскараса Коршуноваса
в контексті провідних стратегій сучасного
європейського
театру;
на
основі
мистецтвознавчого аналізу вистав «Там бути
тут», «Стара» за Д. Хармсом, «Здравстуй Соня,
Новий рік» за О. Введенським, «P.S. справа
ОК» С. Парульскіса, «Роберто Зукко» Б.-М.
Кольтеса, «Гамлет» У. Шекспіра та ін. виявлено
і проаналізовано застосовані режисером
новаторські способи репрезентації; визначено
характерні риси режисерської лексики О.
Коршуноваса і доведено, що вона є відкритою
та динамічною системою, яка розвивається під
впливом актуальних проблем сучасного
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соціуму; введено до наукового обігу раніше
невідомий фактологічний матеріал.
Висновки. Режисерське мистецтво О.
Коршуноваса – один із найяскравіших
прикладів актуального театру, що торкається
проблем сучасної людини, а специфіка його
змісту
та
форми
підкреслює
кризу
репрезентації кінця ХХ – початку ХХІ ст., що
проявляється через глибинні зміни стосовно дії,
почуття, сприйняття сцени, фрагментації, кризи
тілесного опосередкування та інваріантних
опор вистави, як на рівні постановки, так і на
рівні рецепції.
Режисура О. Коршуноваса вирізняється
принциповим
новаторством
поглядів,
прагненням до руйнування ідейної, художньої
та методологічної обмеженості театральної
режисури, унікальним трактуванням класичних
п’єс як сучасних, з акцентом на актуальних
сьогоднішньому
дню
моментах,
експериментальною розробкою на базі
театральної
лабораторії
унікальної
метафоричності та образності.
Дослідження виявило, що характерними
рисами режисерської мови О. Коншуноваса є:
застосування принципу деформації, контрасту і
трансформації, що набувають форму трагічного
гротеску; закодування в елементах вистави
принципів,
пов’язаних
зі
специфікою
драматургії; використання предмету як
абстрактної конструкції; використання хору –
елементу класичного грецького театру – в
постановках творів сучасної драматургії та ін.
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АКТОРСЬКИЙ ТРЕНІНГ МАЙКЛА СЕН-ДЕНІ: ІМПРОВІЗАЦІЯ В МАСЦІ
Мета статті – проаналізувати особливості театрально-педагогічної діяльності М. Сен-Дені та виявити
специфіку акторського тренінгу «Імпровізація в масці» в контексті роботи студентів із нейтральною та
характерною маскою. Методологія дослідження. Застосовано біографічний метод (для висвітлення
режисерсько-педагогічної діяльності М. Сен-Дені); типологічний метод (для виявлення та визначення основних
особливостей театральної педагогіки М. Сен-Дені в цілому та розроблених ним методів навчання актора
зокрема); метод порівняльного аналізу (для дослідження тренінгу «Імпровізація в масці» з нейтральною та
характерною масками) та ін. Наукова новизна. Досліджено акторський тренінг «Імпровізація в масці»
провідного театрального режисера і педагога ХХ ст. М. Сен-Дені та виявлено особливості роботи студентівакторів з нейтральною та характерною маскою; проаналізовано театрально-педагогічну діяльність М. Сен-Дені
як стандартизатора театральної практики в контексті розроблених та впроваджених навчальних програм з
акторської майстерності в заснованих за його сприянням драматичних школах (Лондонська театральна студія,
школа Олд Вік, Страсбурзька Вища школа драматичного мистецтва, Канадська Національна театральна школа
та Джульярдський драматичний відділ). Висновки. Цілісна модель акторського тренінгу М. Сен-Дені
сформована на основі органічного поєднання фізичного підходу, при якому тіло навчається перетворюватися на
абсолютний виражальний інструмент, внутрішнього підходу, так званої, реалістичної характеристики та
всеосяжного розуміння стилю в контексті набуття фізичних, вокальних, інтелектуальних, творчих та емоційних
навичок, дозволяє студентам-акторам опанувати всі види драми. Дослідження виявило, що маска розглядалася
М. Сен-Дені як тимчасовий робочий інструмент, що сприяє зменшенню відчуття невпевненості та ніяковості,
посиленню здатності внутрішнього самовідчуття, активізації експресії та експериментальної діяльності, розвитку
концентрації уваги, самоконтролю студента-актора та гармонійного шляху від зародження фізичних якостей
персонажу до їх зовнішнього драматичного вираження. Завдання студента – наповнити маску, надати їй життя
та почуття. Якщо актор, який анімує маску, переконливий та щирий, виникає відчуття, що в нього є власний вираз
обличчя. Метою тренінгу є: викорінити кліше-манери; навчити студентів розвивати та звільняти творчі пориви;
навчити студентів працювати над класичними ролями або ролями «великого стилю» (за М. Сен-Дені).
Ключові слова: акторський тренінг, М. Сен-Дені, театральна педагогіка, імпровізація, нейтральна маска,
характерна маска.
Shtefyuk Valeria, assistant, Department of Directing and the Skill of the Actor, Kyiv National University of
Culture and Arts
Actress training by Michael Saint-Denis: improvisation in a mask
The purpose of the article is to analyze the features of the theatrical and pedagogical activity of M. Saint-Denis
and to reveal the specifics of the acting training "Improvisation in a mask" in the context of students' work with a neutral
and characteristic mask. Methodology. The biographical method was applied (to cover the director's and pedagogical
activity of M. Saint-Denis); the typological method (for identifying and determining the main features of the theatrical
pedagogy of M. Saint-Denis in general and the methods of teaching the actor developed by him in particular); the method
of comparative analysis (for the study of the training "Improvisation in a mask" with neutral and characteristic masks),
etc. Scientific novelty. Studied the actor's training "Improvisation in the mask" of the leading theater director and teacher
of the twentieth century. M. Saint-Denis and revealed the features of the work of student actors with a neutral and
characteristic mask; analyzed the theatrical and pedagogical activities of M. Saint-Denis as a standardizer of theatrical
practice in the context of the developed and implemented curricula for acting in drama schools founded with his assistance
(London Theater Studio, Old Vic School, Strasbourg Higher School of Dramatic Art, Canadian National Theater School
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and the Juilliard Drama Department). Conclusions. M. Saint-Denis's holistic model of acting training is formed on the
basis of an organic combination of a physical approach, in which the body learns to turn into an absolute expressive
instrument, an internal approach, the so-called realistic characterization, and a comprehensive understanding of the style
in the context of mastering physical, vocal, intellectual, creative and emotional skills, allows student actors to master all
kinds of drama. The study revealed that the mask was considered by M. Saint-Denis as a temporary working tool that
helps to reduce feelings of insecurity and awkwardness, enhance the ability of internal self-awareness, enhance expression
and experimental activity, develop concentration of attention, self-control of a student-actor and a harmonious path from
the inception of physical qualities. character to their external dramatic expression. The student's task is to fill the mask,
to give it life and feelings. If the actor who animates the mask is convincing and sincere, it feels like he has his own facial
expression. The aim of the training is: to eradicate cliché-manners; teach students to develop and release creative
impulses; to teach students to work on classical roles or roles of the "big style" (according to M. Saint-Denis).
Key words: acting training, M. Saint-Denis, theatrical pedagogy, improvisation, neutral mask, characteristic
mask.

Актуальність дослідження. Тенденції
розвитку сучасного театрального мистецтва
зумовлюють високі вимоги до професійної
підготовки актора. Система підготовки
драматичних
акторів
в
українських
театральних школах орієнтується на метод К.
Станіславського, традиції вітчизняного театру
та
здобутки
національної
театральної
педагогіки. Проте протягом останніх років
активізується звернення викладачів акторської
майстерності до досвіду європейського і
американського театрів, здійснюються спроби
інтегрування акторських тренінгів відомих
закордонних театральних діячів ХХ ст. в
освітній процес або розробки власних
акторських тренінгів на їх основі.
Внесок у театральну педагогіку відомого
французького
режисера
М.
Сен-Дені,
засновника Лондонської театральної студії та
школи Олд Вік, співзасновника Страсбурзької
Вищої школи драматичного мистецтва,
Канадської Національної театральної школи та
Джульярдського
драматичного
відділу,
розробника програми навчання акторів у
Королівській шекспірівській трупі важко
переоцінити. Заняття в масці вперше
інтегровано у програму театральної школи, що
спеціалізується на підготовці професійних
акторів, у середині ХХ ст. і донині
«Імпровізація в масці» вважається одним із
провідних світових акторських тренінгів.
Актуальність дослідження педагогічної
діяльності М. Сен-Дені в контексті специфіки
акторського тренінгу «Імпровізація в масці»
зумовлено важливістю розширення теоретикопрактичного дискурсу вітчизняної театральної
педагогіки.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Дослідження,
присвячені
різноманітним
аспектам теорії та практики викладання
акторської
майстерності
є
одними
з
пріоритетних напрямів сучасної театральної
педагогіки. Наприклад, Н. Гусакова розглядає

інтерпретацію акторської техніки як цілісної
конструкції
функціонування
акторського
ремесла в однойменній науковій публікації [1];
Ю.
Старостін
у
науковій
публікації
«Акторський тренінг: його зміст та основа» [6]
досліджує особливості змісту акторського
тренінгу та аналізує ставлення до нього
теоретиків і практиків театральної педагогіки
К. Станіславського, Вс. Мейєрхольда та Л.
Олійника. Окремі можливості, що надає маска
в процесі навчання актора розглядає А.
Медвєдєва в науковій статті «Театральна маска
як важливий атрибут сценічного дійства» [5].
Детальну увагу дослідженню закордонних
акторських тренінгів приділяють вітчизняні
мистецтвознавці І. Іващенко та В. Стрельчук в
наукових статтях «Новаційні методики
психофізичного тренінгу Є. Гротовського» [2],
«Специфіка «Поетичної динаміки» Д. Стейна»
[3] та «Провідні методики професійного
акторського тренінгу: емоційний аспект» [4]. О.
Хлистун в публікації «Феномен методики
акторського тренінгу Тадаші Сузукі» [8]
здійснює аналіз головних аспектів тренінгу
«Граматика ніг», розробленого японським
театральним режисером. Проте акторський
тренінг М. Сен-Дені зокрема та його
театрально-педагогічна діяльність загалом
лишається недостатньо висвітленою і вимагає
детального дослідження з мистецтвознавчих
позицій.
Мета статті – проаналізувати особливості
театрально-педагогічної діяльності М. СенДені та виявити специфіку акторського
тренінгу «Імпровізація в масці» в контексті
роботи
студентів
з
нейтральною
та
характерною маскою.
Виклад основного матеріалу. Театральна
діяльність М. Сен-Дені розпочалася в 1920 р.,
під час навчання в паризькому художньому
театрі Vieux-Colombier [10, 322]. У 1922 р. він
дебютував як актор у ролі Куріо у відродженій
Ж. Копо постановці «Дванадцята ніч» У.
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Шекспіра, а як режисер – в 1923 р. із виставою
«Амаль або королівський лист» Р. Тагора (в
перекладі А. Жида). З молодих років М. СенДені захоплювався творчістю свого дядька – Ж.
Копо та спілкувався з відомими французькими
і британськими письменниками і художниками,
такими як М. Пруст, П. Клодель, А. Жид,
Г. Баркер, Д. Грант та мистецтвознавцем К.
Беллем [14, 29]. Проте саме початок 20-х рр. ХХ
ст. став вирішальним для художнього розвитку
М. Сен-Дені, оскільки він перейняв від свого
дядька ідеали театру, брав активну участь в
творчих пошуках, а головне, зрозумівши
важливість театральної освіти, запозичував
його концепції щодо навчання актора,
доповнював, уточнював та систематизував їх.
Дослідники наголошують, що на початку
своєї незалежної кар’єри у Франції, М. СенДені багато уваги приділяв подальшим
розвиткам практики Ж. Копо, зокрема в роботі
з акторською імпровізацією [9, 84]. У 1924–
1929 рр. він стає актором, вчителем,
драматургом та директором бургундської
трупи «Copiaus», яку складали учні Ж. Копо –
С. Бінг, О. Боверіо та Ж. Віллар, а також
студенти М-Е. Копо, Ж. Дасте, Е. Декру, Ж.
Дорсі та А. Местр. Загальною метою діяльності
трупи було оновлення театру засобами «нового
відкриття стилю» в акторській грі, драматургії
та сценографії, засобами – дослідження та
практика, а джерелом натхнення – комедія дель
арте. Класи були як формальні, так і
неформальні – люди, наділені певними
навичками в певних галузях, вчили інших.
Акторський
тренінг
(проходив
як
індивідуально, так і в групі: актор міг
придумати персонажа і розвивати його, щоб
потім репрезентувати в групі, або генерувати
ідею для групової імпровізації, яку всі
досліджували та репетирували) складався
переважно з гімнастики, руху, музики,
пантоміми, роботи з масками, моделюванням
масок та імпровізації, яку викладав М. СенДені.
У книзі «Тренінг для театру» [13], в якій
зібрані статті та доповіді, зроблені ним у період
з кінця 1950-х рр. до початку 1960-х рр.
(своєрідне узагальнення акторської педагогіки)
центральне
значення
надається
експериментальній роботі з масками та
характерним імпровізаціям. М. Сен-Дені
наголошує, що ідея використовувати характери
та комічну імпровізацію з масками як елемент
акторського навчання виникла в нього у 1924 р.
Імпровізація
мала
дві
основні
концентрації: розвиток персонажів – особливо
маскованих та комічних – і тем, які могли

розвиватися в п’єсі. Якщо теми були широкими
та, навіть, універсальними, іноді фарсовими,
іноді пафосними, то персонажі були пройняті
регіональними рисами, які б легко впізнавала
бургундська аудиторія. В усіх випадках трупа
шукала спосіб репрезентувати свій предмет,
спираючись на пантоміму, ритм, звук та
музику.
Замість
слів
вони
іноді
використовували винайдену мову, так звану
«grummelotage», яку передавали через тони та
флективні шаблони. Протягом існування
«Copiaus» виконавці створили сім оригінальних
постановок, на основі театральної гри,
імпровізації та постійних досліджень. З часом
М. Сен-Дені почав додавати діалоги до
сценаріїв, іноді співпрацюючи з актором,
співаком і музикантом Ж. Вілларом. Вистава
«Danse de la ville et des champs», постановку
якої було здійснено в 1928 р., на думку Дж.
Болдвін,
є
найяскравішим
прикладом
тогочасної модифікації тренінгу М. Сен-Дені,
що зародилася в 1927 р. як вправа під назвою
«Весна» («Le Printemps») [9, 85].
Цей досвід став основою кар’єри М. СенДені як режисера та педагога. Проте лише у
Лондоні, де він провів більшу частину свого
професійного життя (1935–1952 рр.), набув
значної інтелектуальної і творчої свободи.
Дослідники акцентують на тому, що саме
переведення
у
Лондон
змінило
хід
професійного життя М. Сен-Дені. Незважаючи
на те, що він продовжував здійснювати
новаторські постановки, саме репутація
майстра-вчителя
принесла
міжнародне
визнання – М. Сен-Дені заснував п’ять
драматичних шкіл, присвячених всебічному
навчанню театрального діяча: Лондонська
театральна студія («The London Theatre
Studio»), школа Олд Вік («The Old Vic School»),
Страсбурзька Вища школа драматичного
мистецтва («Strasbourg’s École supérieure d’art
dramatique»),
Канадська
Національна
театральна школа («The National Theatre School
of Canada») та Джульярдський драматичний
відділ (Juilliard Drama Division); розробив
програму навчання акторів у Королівській
шекспірівській трупі (Royal Shakespeare
Company), якою керував у 1962–1965 рр., а
також виступав як радник з навчальних
програм в інших закладах мистецької освіти.
Підхід М. Сен-Дені до тренінгів відмінний від
підходу його сучасників – він був спрямований
на розвиток практиків у кожній дисципліні:
акторська майстерність, режисура, сценічний
дизайн, драматургія та ін. Його школи
функціонували як основа для зародження
театральних труп.
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Перша школа, яку М. Сен-Дені заснував
у 1938 р. – Лондонська театральна студія –
базувалася на значному досвіді керівника
колективу протягом останніх десяти років і
функціонувала приблизно так само, як
«Copiaus» та «Quinze» (спільне підприємство,
яке очолює авторитетна особа). На думку
дослідників, ця школа була найбільш
експериментальною [9, 85]. Дійшовши до
висновку, що англійським акторам не вистачає
енергії, винахідливості та матеріальних
можливостей [13, 43], М. Сен-Дені, разом із
командою талановитих практиків, які поділяли
його органічний та комплексний підхід до
акторської майстерності, розробив спеціальний
тренінг для удосконалення техніки акторської
гри.
Передусім,
студенти
Лондонської
театральної студії набували майстерності руху,
навчалися поезії та сценічній мові в комплексі,
оскільки викладачі тісно співпрацювали, щоб
кожна галузь навчання була пов’язана з іншою
(наприклад,
в
процесі
роботи
над
шекспірівською п’єсою в класі інтерпретації,
вчитель
руху
фокусував
увагу
на
єлизаветинських танцях, вчитель історії театру
розповідав про культуру та драму того періоду
та ін.). Це був радикальний відхід від поетапних
методів стандартних британських театральних
шкіл. Окрім того, в Лондонській театральній
студії, як і в усіх наступних школах М. СенДені, були програми для дизайнерів сцени,
технічних спеціалістів, постановників та
режисерів, а студенти відвідували лекції з
історії театру та драми.
Програму
акторської
майстерності
складали курси з руху, усної та німої
імпровізації, характерної (або комічної) та
трагічної (або нейтральної) маски, музики та
співу.
М. Сен-Дені був першим, хто ввів маску
як акторський тренінг у програму театральної
школи, що спеціалізується на підготовці
професійних акторів – курс характерної маски
викладав Дж. Дівайн, а нейтральної маски – М.
Сен-Дені, оскільки саме вона, на відміну від
більш доступної маски персонажу (характеру),
була психологічно складною для багатьох
студентів. Імпровізації отримували багато
форм: від простих завдань для одного студента,
до складніших вправ – як соло, так і в парі – до
повноцінних
групових
сценаріїв,
що
виконувалися перед аудиторією. Окрім того, М.
Сен-Дені
викладав
безшумну
базову
імпровізацію та вдосконалену розмовну
групову
імпровізацію.
Практикуючи
імпровізацію та маску М. Сен-Дені студенти

осмислили, що спонтанність і техніка не
виключають одне одного.
Головною метою школи було «служити
сучасному театру» [13, 47] засобами
підвищення стандартів професійного театру,
заснованого на текстах (ще зумовлювало
акцент на інтерпретації наявної драматичної
літератури). Вокальне навчання, що складалося
з озвучування, дикції та мови, позиціювалося в
школі не менш важливим за рух. Три
найголовніші дисципліни, що базувалися на
тренінгах голосу, мови та руху актора,
викладалися
різними
інструкторами
і,
відповідно до філософії М. Сен-Дені, лишалися
окремими предметами.
Значний
вплив
на
формування
акторського
тренінгу
здійснив
К.
Станіславський, хоча М. Сен-Дені виступав
проти імпровізації на сцені, що, на його думку,
зменшує важливість тексту. Більше того, М.
Сен-Дені вважав імпровізаційні вправи К.
Станіславського занадто реалістичними і
внутрішніми,
позбавленими
необхідної
відстороненості. Водночас він визнавав, що
актор, навчений психологічній техніці К.
Станіславського, набуває «практичне знання
про засоби… звільнення власних підсвідомих
сил» [12, 26] і «має знайти баланс між сучасною
суб’єктивною істиною та об’єктивними
якостями, що йому надає текст» [14, 114]. На
думку дослідників, саме цей баланс між
протилежними цінностями можна вважати
ключем до вчення М. Сен-Дені: «Без
суб’єктивності вистава холодна та далека; без
об’єктивності актор втрачає і контроль, і
обізнаність аудиторії» [14, 89]. М. Сен-Дені
вважав, що лише ґрунтовна підготовка в
класичному театрі надає акторам інструментів
для всіх інших стилів, з якими вони можуть
зіштовхнутися. Постійним питанням було те, як
використати теорії К. Станіславського не лише
до реалізму, але й до класики, оскільки М. СенДені прагнув розвивати практиків, які здатні
виконувати «класичні п’єси всіх часів і
народів» [12, 24]. Зрештою було вирішено
засвоювати фізичні дії К. Станіславського
протягом усієї навчальної програми, а також
його підхід «ззовні-всередину», що був
найбільш
сумісний
з
методами
та
переконаннями М. Сен-Дені. Актор знаходить
фізичну дію в тексті, продовжує досліджувати
її в мовчазних етюдах, і зрештою включає в
текст.
У 1947 р. художній керівник театру Олд
Вік Л. Олів’є запросив М. Сен-Дені створити
інститут, частиною якого стане школа Олд Вік.
Не зважаючи на значні досягнення (в процесі
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навчання органічно поєднувалися фізичні та
вокальні тренінги, що сприяли звільненню
голосу та тренінги, що засновувалися на
вокальних вправах у поєднанні з рухом) у 1952
р., через відсутність домовленостей з ряду
питань між адміністраторами та членами Ради
[9, 91], школу було закрито, а М. Сен-Дені
погодився взяти участь в французькій
повоєнній театральній децентралізації шляхом
розвитку Страсбурзької Вищої драматичної
школи (вперше акторський тренінг було
розраховано на трирічне навчання). У 1957 р.
М. Сен-Дені отримав доручення від Фонду
Рокфеллера
створити
Джульярдський
драматичний факультет. Оскільки ця школа
повинна була готувати новий тип акторів для
класичного репертуару, що використовувався в
нових та регіональних театрах, ним було
розроблено
нову
навчальну
програму,
альтернативну традиційному американському
методу навчання актора.
Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. театральні
діячі Канади звернулися до М. Сен-Дені з
проханням
очолити
процес
створення
двомовної національної театральної школи,
оскільки його досвід роботи в французькому та
англійському театрі був надзвичайно цінний
для створення театральної школи, розділеної на
дві мовні секції. У 1960 р. відкрилася
Національна театральна школа, концепція якої
відповідає
культурним
відмінностям,
характерним для Канади: англійська частина
(3-річна) більш консервативна, заснована на
мові та пов’язана з англійською класикою, а
французька (4-річна) – більш винахідлива,
заснована на русі та віддана розвитку культури
Квебеку. Теорія М. Сен-Дені – достатньо
гнучка, її можна модифікувати без зміни
основи.
Тренінг
«Імпровізація
в
масці»
викладається нині в багатьох театральних
школах, оскільки позиціюється як «відмінна
підготовча школа для трагедії і драми в
найвищих проявах» [9, 89]. Проте, пропонуючи
студентам носити маску, його розробник не
ставив за мету отримати високохудожні
результати та наміру відродити мистецтво
міма, оскільки для М. Сен-Дені маска була
тимчасовим робочим інструментом, що
пропонувався молодому актору для розвитку
його концентрації уваги та самоконтролю в
найбільш емоційно насичені моменти гри, а
також для посилення здатності відчувати і
розвитку експресивності та експериментів у
найбільш гострій та ризикованій формі [7, 103].
Джерелом
нейтральної
маски
є
давньогрецька трагедія, частково тому такий

тип роботи з масками пов’язаний з трагічними
темами. У Лондонській театральній студії,
відповідно до специфікацій М. Сен-Дені,
дизайнерський факультет Motley розробив
вісім масок тілесного кольору – чотири жіночі
та чотири чоловічі – архетипи чотирьох стадій
розвитку людини: дитинства, юності, зрілості
та старості. Ці прототипи масок, що надають
можливості, а не емоції, використовуються під
час акторських тренінгів у школах М. Сен-Дені
і на сучасному етапі. Завдання студента –
наповнити маску, надати їй життя та почуття.
Якщо актор, який анімує маску, переконливий
та щирий, виникає відчуття, що в нього є
власний вираз обличчя. Метою тренінгу є:
– викорінити кліше-манери;
– навчити студентів розвивати та
звільняти творчі пориви;
– навчити студентів працювати над
класичними ролями або ролями «великого
стилю» (за М. Сен-Дені).
За своєю природою нейтральна маска
дозволяє актору доторкатися до емоційних
моментів. Вона вимагає великих рухів; тонкі
жести не «прочитуються». Щоб зменшити або
позбутися відчуття ніяковості, М. Сен-Дені
наполягав на протиставленні: студенти під час
тренінгу імпровізації в масці були максимально
«оголені» [14, 91]. У Лондонській театральній
студії та школі Олд Вік студенти (як жіночої,
так і чоловічої статі) були вдягнуті в однакові,
цільні тренувальні костюми, що нагадувати
старомодні купальники (а на сучасному етапі –
боді та трико), оскільки головною функцією
спеціального одягу для тренінгу є сприяння
осмисленню лінії тіла, зв’язку тіла з простором
та можливістю розповідати історію. Нейтральні
маски вимагають практично ритуального
спокою – рухи повинні бути осмисленими
(значення має найменший поворот головою).
На початку тренінгу студент обирає одну з
восьми масок, вдягає її і починає «заселяти»
маску.
Під
час
тренінгу
студентам
забороняється дивитися на себе в дзеркало в
нейтральній масці, щоб зберігати пам’ять про
власний зовнішній вигляд. Якщо ж студент
бачить себе в нейтральній масці, то вражений її
якостями, що знеособлюють, може почати
нав’язувати характеристику, засновану на
зовнішньому баченні, а не на тому, що відчуває.
Вік, означений маскою, впливає на тип рухів,
що актор використовує, так само як і на
ситуацію. Першими вправами є прості
завдання, які задає викладач. Наприклад,
студентка в жіночій масці зрілості входить,
читаючи листа і отримує погані новини.
Використовуючи жести та рухи (використання
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мови недопустиме), вона має ознайомити
аудиторію зі своєю емоційною реакцією, що
повинна виходити з внутрішньої істини, а не
просто демонструватися. Водночас інтимний
психологічний реалізм, якого вимагає метод, за
маскою марний. Парадокс нейтральної маски
полягає в її здатності занурити актора в
суб’єктивний світ, змусити його об’єктивно
ставитися до глядача. Викладач підштовхує
студентів до глибшого дослідження: наступний
студент, за його вказівкою, вдягаючи чоловічу
маску дитинства, отримує те саме завдання.
Зміна маски вимагає зміни підходу – увага
фокусується на тому як зміниться темп, жести,
рухи.
Під час наступного етапу, викладач
пропонує складніші вправи з кількома діями.
Відповідно до розвитку уяви студентів, вони
беруть на себе відповідальність вигадувати
вправи, етюди та, зрештою, сценарії з
тривалішими і детально розробленими
розповідями. Під час останнього етапу даного
тренінгу студенти створюють та репетирують
імпровізації для двох осіб, що включає ряд
трансформацій. Сценарії та етюди засновані на
примітивних страхах, міфах, мріях та казках, а
персонажі в масках стають архетипами:
молодий коханець, король, стара жінка,
скорботна мати, любляча дитина та ін.
Етюд у межах цього акторського тренінгу
може складатися зі сновидіння, в якому маска
юності зустрічає чудовисько – умовно поділене
на три дії: атака, боротьба та фінал, воно
призводить до перемоги або поразки. Однією з
модифікацій є спроба старої жінки самотужки
піднятися з ліжка – студентка грає пов’язані з
цим труднощі, страхи, боротьбу за підйом та
зрештою упокорювання.
Типовий сценарій для двох осіб
будується довкола зустрічі після тривалої
розлуки, наприклад, колишніх коханців, або
колишніх ворогів.
Сценарії з різновіковими масками
розширяють можливості студентів, наприклад,
в контексті використання кількох масок, щоб
репрезентувати хід часу.
Характерна маска, натхненна комедією
дель арте, фокусується на фізичних комедіях та
комедійних персонажах. На відміну від
нейтральної маски, що спрямовує студентів до
легендарних стереотипів, характерна маска
спрямовує їх до сучасних стереотипів, міцно
пов’язаних із буденною реальністю. Як і у
випадку з нейтральною маскою, під час цього
тренінгу студенти індивідуалізують типи за
допомогою уяви, таланту та засвоєної техніки.
Для Лондонської театральної студії було

розроблено півмаски в стилі Хелловіна, а
згодом було розроблено менш гротескні
двадцять чотири маски. На відміну від тренінгу
з
нейтральними
масками,
студенти
використовують реквізит, костюми та кілька
простих елементів декорацій, а для комічних
імпровізацій вигадують власні діалоги.
Незважаючи на те, що метою обох
тренінгів є звільнення студента-актора,
результати швидше досягаються в характерній
масці. Нейтральна маска аскетична та
ритуальна, а характерна маска – чуттєва та
непристойна,
що
пояснює
її
більшу
доступність.
Тренінг починається з вибору маски,
костюму та реквізиту; студент може
взаємодіяти з дзеркалом, у пошуках
характерності образу. Досвід М. Сен-Дені
засвідчив, що студенти не лише не
пригнічували власне віддзеркалення в комічній
масці, але й створювали більш винахідливих
персонажів, оскільки півмаска, через те, що
частина обличчя лишається відкритою,
викликає іншу реакцію. Під час наступного
етапу тренінгу студенти ходять кімнатою,
експериментуючи з вокальними даними
персонажу, його рухами та жестами. Викладач,
як і в тренінгу з нейтральною маскою, спочатку
сам задає обставини, проте у цьому випадку
вони можуть змінитися під час імпровізації, що
вимагає швидкого коригування дій. У
характерній масці рухи та жести більш
обмежені, в порівнянні з нейтральною, проте їх
роль, в порівнянні з вербальним аспектом,
значно вища. М. Сен-Дені наголошує на тому,
що оскільки «фарс зазвичай стосується простих
людей» [14, 182], найчастіше персонажі
походять з низів соціальної ієрархії – персонажі
студентів
зазвичай
невдахи:
бродяги,
алкоголіки, кинуті жінки, злидні, розпещена
дитина та ін. Такий статус аутсайдерів надає
персонажам право висміювати суспільство, яке
їх зневажає. Оптимальна кількість акторів для
першої імпровізації характерної маски три –
сюжет заміняє характер, а самі імпровізації
відбуваються в буденних ситуаціях. У процесі
зростання
майстерності,
імпровізації
перетворюються на повноцінні сценарії,
зростає кількісний склад учасників.
Як характерна, так і нейтральна маска
підкреслює ясність намірів, дій, почуттів.
Нейтральна маска на все обличчя, зокрема,
позбавляє акторів звичних для них способів
виразності, обличчя та голосу, змушує їх
спілкуватися, використовуючи лише тіло. Ця
практика,
природно,
перегукується
з
практикою Е. Декру та Ж. Лекока, враховуючи,
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що в основі підходів усіх трьох режисерів –
відкриття Ж. Копо – Е. Декру був членом
«Copiaus» на першому етапі, Ж. Лекок – учнем
Ж. Дасте. Дослідники наголошують, що саме
вчення Ж. Лекока найбільш схоже на
акторський тренінг М. Сен-Дені, особливо в
аспекті нейтральної маски та характерної
маски, проте Ж. Лекок розширив роботу,
передусім додавши личиночну маску (larval
mask) – велику, абстрактну маску на все
обличчя, контури якої лише натякають на
людське обличчя (відсутність специфіки
приводить
студентів-акторів
у
більш
експериментальні області) та маску клоунський
ніс (red nose) – найпростішу з масок, що лишає
актора беззахисним і сприяє дослідженню
клоуна в собі. Мета акторського тренінгу М.
Сен-Дені була відмінною – він прагнув
створити повноцінного професійного актора,
тому в його школах тренінги в масках були і
лишаються засобом для досягнення мети, а не
самоціллю. Театральні трупи, створені учнями
М. Сен-Дені та Ж. Лекока, додатково
ілюструють відмінності між методиками.
Так, Д. Фрейзер стверджує, що метою
Манчестерської королівської біржі в Англії,
заснованої колишніми студентами Олд Вік,
була зміна традиційних стосунків між
аудиторією та виконавцем шляхом усунення
формальних бар’єрів між ними, створення
регіонального театру та постановці п’єс,
цінності яких були «універсальними та
стійкими» [11, 43]. На практиці це означало
театр-арену, де актор знаходиться в центрі
уваги, в репертуарі робиться акцент на класику
та майстерню для підтримки нової драматургії.
Колишні учні Ж. Лекока, навпаки, створили
компанії «Theater de Complicité» в Англії та
«Dell’Arte» в США, що засновані на русі та
створюють театральні п’єси.
Створений М. Сен-Дені в 1930–1960-ті
рр. акторський тренінг «Імпровізація в масці»
активно використовується в програмах
багатьох європейських, американських та
канадських театральних шкіл і на сучасному
етапі розвитку світової театральної педагогіки,
що засвідчує його дієвість та важливість в
підготовці нового покоління акторів.
Наукова новизна. Досліджено акторський
тренінг «Імпровізація в масці» провідного
театрального режисера і педагога ХХ ст. М.
Сен-Дені та виявлено особливості роботи
студентів-акторів
з
нейтральною
та
характерною
маскою;
проаналізовано
театрально-педагогічну діяльність М. Сен-Дені
як стандартизатора театральної практики в
контексті розроблених та впроваджених

навчальних програм з акторської майстерності
в заснованих за його сприянням драматичних
школах (Лондонська театральна студія, школа
Олд Вік, Страсбурзька Вища школа
драматичного
мистецтва,
Канадська
Національна
театральна
школа
та
Джульярдський драматичний відділ).
Висновки. Цілісна модель акторського
тренінгу М. Сен-Дені сформована на основі
органічного поєднання фізичного підходу, при
якому тіло навчається перетворюватися на
абсолютний
виражальний
інструмент,
внутрішнього підходу, так званої, реалістичної
характеристики та всеосяжного розуміння
стилю в контексті набуття фізичних,
вокальних, інтелектуальних, творчих та
емоційних навичок, дозволяє студентамакторам
опанувати
всі
види
драми.
Дослідження виявило, що маска розглядалася
М. Сен-Дені як тимчасовий робочий
інструмент, що сприяє зменшенню відчуття
невпевненості та ніяковості, посиленню
здатності
внутрішнього
самовідчуття,
активізації експресії та експериментальної
діяльності, розвитку концентрації уваги,
самоконтролю
студента-актора
та
гармонійного шляху від зародження фізичних
якостей персонажу до їх зовнішнього
драматичного вираження.
Завдання студента – наповнити маску,
надати їй життя та почуття. Якщо актор, який
анімує маску, переконливий та щирий, виникає
відчуття, що в нього є власний вираз обличчя.
Метою тренінгу є: викорінити кліше-манери;
навчити студентів розвивати та звільняти
творчі пориви; навчити студентів працювати
над класичними ролями або ролями «великого
стилю» (за М. Сен-Дені).
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